
                      
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom 

Komisija za provedbu javnog natječaja 

 

Broj: POSI.R-661-02-33/14-05/11  

Zagreb, 07. travnja 2014. 

 

OBAVIJEST O MJESTU I VREMENU TESTIRANJA KANDIDATA 
ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU  

U URED PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM 
 

Tijelo koje provodi testiranje: Komisija za provedbu javnog natječaja  

 

Naziv radnog mjesta za koje se provodi testiranje: 

- viši stručni savjetnik za informatičke i uredske poslove 

 

Javni natječaj objavljen: „Narodne novine“ br. 35/14 od 19. ožujka 2014., web stranica Ureda 

pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, web stranica Ministarstva uprave. 

 

Na temelju Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi 

(„Narodne novine“, broj 74/10, 142/11 i 53/12), kandidati prijavljeni za navedeno radno mjesto, 

koji su prijave podnijeli pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim 

natječajem,  

 

o b a v j e š t a v a j u   s e 
 

da će se dana 15. travnja 2014. s početkom u 10:00 sati održati 

testiranje u prostorijama Ureda pravobraniteljice za osobe s 

invaliditetom, Savska cesta 41/3, Zagreb. 
 

Kandidati koji na testiranje dođu nakon termina utvrđenog u ovoj obavijesti neće moći pristupiti 

testiranju. 

 

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti javnu ispravu kojom dokazuju svoj identitet (osobna 

iskaznica, putovnica). Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kandidati za koje je utvrđeno da 

ne ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim natječajem te osobe za koje se utvrdi da nisu 

podnijele prijavu na Javni natječaj ne mogu pristupiti testiranju. 

Mole se kandidati da na testiranje ponesu pribor za pisanje (kemijska olovka). 

 

Za vrijeme testiranja nije dopušteno: 

- koristiti se literaturom odnosno bilješkama, 



 

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 

- razgovarati s drugim kandidatima ili na drugi način remetiti red za vrijeme testiranja, 

- bez odobrenja, napuštati prostoriju u kojoj se vrši testiranje.  

 

Ukoliko kandidat prekrši ova pravila biti će udaljen s testiranja, a njegov test neće se ocjenjivati. 

 

Razgovor (intervju) s kandidatima, koji zadovolje na testiranju, biti će obavljen nakon testiranja. 

 

Komisija za provedbu javnog natječaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


