
       
           VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

   URED ZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE  

PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA 

Klasa:   112-02/18-01/03 

Urbroj: 50447-01/1-19-63 

Zagreb, 26. ožujka 2019. 

 

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 2/2019 od 4. 

siječnja 2019.g za prijam u državnu službu u Ured zastupnika Republike Hrvatske pred 

Europskim sudom za ljudska prava na radna mjesta nižeg savjetnika, pomoćnika i stručnog 

referenta - arhivara na temelju članka 8. stavka 4., podstavka 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi 

javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (˝Narodne novine˝, broj 78/17)  objavljuje  

 

 

POZIV NA TESTIRANJE 

 

DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA 

 

1. Kandidati za radno mjesto nižeg savjetnika: 

 

Srijeda, 3. travnja 2019. godine, s početkom u 09,00 sati, 

u Državnoj školi za javnu upravu, dvorane  „Korana“ i „Mura“, Medulićeva 36, I. kat, 

Zagreb 

 

Radi pristupanja testiranju kandidati/kinje su dužni doći na mjesto testiranja 

u vremenu od 08,45 do 08,55 sati.  

 

2. Kandidati za radno mjesto pomoćnika: 

 

Srijeda, 3. travnja 2019. godine, s početkom u 10:45 sati, 

u Državnoj školi za javnu upravu, dvorane  „Korana“ i „Mura“, Medulićeva 36, 

I. kat, Zagreb 

 

Radi pristupanja testiranju kandidati/kinje su dužni doći na mjesto testiranja 

u vremenu od 10,35 do 10:40 sati. 

 

3. Kandidati za radno mjesto stručni referent  - arhivar: 

 

Srijeda, 3. travnja 2019. godine, s početkom u 10:45 sati, 



u Državnoj školi za javnu upravu, dvorane  „Korana“ i „Mura“, Medulićeva 36, I. kat, 

Zagreb 

 

Radi pristupanja testiranju kandidati/kinje su dužni doći na mjesto testiranja 

u vremenu od 10,35 do 10:40 sati 

 

 

KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU 

ILI DRUGI IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT 

 

 

PRAVILA TESTIRANJA 

 

 

1. Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu 

utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima. 

 

2. Testiranje se provodi u dvije faze:  

 

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za 

obavljanje poslova radnog mjesta. 

 

U prvu fazu testiranja upućuju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog 

natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune. To su sljedeći kandidati (inicijali, 

godina rođenja, prebivalište): 

 

- Za radno mjesto nižeg savjetnika:  

 

1. J.B. (1974.),  Zagreb 

2. N.B. (1986.), Pakrac 

3. O.B. (1990.), Zagreb 

4. S.H. (1989.), Varaždin 

5. M.K. (1975.), Bjelovar 

6. M.L. (1983.), Zagreb 

7. M.M. (1988.), Zagreb 

8. M.M. (1977.), Zagreb 

9. N.M. (1988.),  Zagreb 

10. J.P. (1984.), Zagreb 

11. T.S. (1980.), Zagreb 

12. P.V. (1989), Zagreb 

 

- Za radno mjesto pomoćnika: 

 

1. M.B. (1958.), Zagreb 



2. V.D. (1981.), Zagreb 

3. I.L. (1985.), Split 

4. M.L. (1983.), Zagreb 

5. M.M. (1979.), Zagreb 

6. M.M. (1977.), Zagreb 

7. A.R.M. (1975.), Zagreb 

8. T.S. (1980.), Zagreb 

9. B.S. (1969.), Zagreb 

 

- Za radno mjesto stručnog referenta – arhivara: 

 

1. M.M.J. (1983.),  Zagreb 

2. M.Š. (1989.), Zagreb 

3. I.T. (1997.), Kupinečki Kraljevec, Grad Zagreb 

 

 

Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće 

identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati 

identitet ne mogu pristupiti testiranju. 

Kandidati koji dođu nakon što je testiranje započelo, ne mogu pristupiti testiranju.  

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

       -     koristiti se bilo kakvom literaturom i/ili bilješkama; 

-  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva; 

-  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi   

 testiranje; 

-  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata. 

 

3. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja stranog jezika i znanja rada na 

računalu. 

 

U drugu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji su ostvarili dovoljan broj bodova 

u prvoj fazi testiranja.   

 

Druga faza testiranja održat će se za sva radna mjesta u 12:00 sati, 3. travnja 2019. 

godine u prostorijama Državne škole za javnu upravu, Medulićeva 36, Zagreb. 

O rezultatima prve faze testiranja, kandidati će biti obaviješteni usmeno te putem 

adrese elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na natječaj. 

 

4. Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. 

Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. 

 

5. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i 

vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Kandidat koji 



ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može 

sudjelovati u daljnjem postupku. 

 

6. Na razgovor (intervju) pozvat će se svi kandidati koji su ostvarili dovoljan broj bodova 

u prvoj i drugoj fazi testiranja.   

 

Kandidati koji su ostvarili odgovarajuće rezultate u prvoj i drugoj fazi testiranja bit će 

obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja intervjua putem adrese elektroničke pošte 

koju su naveli u prijavi na natječaj. 

 

7. Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, 

profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate 

ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 

do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova. 

 

8. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu 

kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o  provedenom 

postupku, koje s rang-listom kandidata dostavlja čelniku tijela. 

 

9. Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o 

prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi 

kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci), uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za 

obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz 

javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra 

odustankom od prijma u državnu službu.  

 

10. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu 

u državnu službu izabranog kandidata na mrežnim stranicama Ministarstva uprave 

http://uprava.gov.hr i Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za 

ljudska prava https://uredzastupnika.gov.hr/. Dostava rješenja kandidatima smatra se 

obavljenom istekom osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama Ureda 

zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava. Žalbu Odboru za državnu 

službu protiv rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo 

podnijeti kandidat koji je pristupio testiranju, u roku 15 dana od dana dostave rješenja.  

 

Svi kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i 

dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj. 

 

 

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA 

http://uprava.gov.hr/
https://uredzastupnika.gov.hr/

