REPUBLIKA HRVATSKA
Ured za opće poslove Hrvatskoga
sabora i Vlade Republike Hrvatske
Zagreb, Opatička 8
KLASA: 112-01/17-01/02
URBROJ: 50403-03-17-113
Zagreb, 26. lipnja 2017.
Temeljem članka 138. Zakona o državnim službenicima (''Narodne novine'', broj 92/05,
142/06,77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15) i
članka 5. I 6. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine",
broj 104/13, 150/13, 153/13, 71/16 i 123/16), a u vezi s člankom 8. Uredbe o raspisivanju i
provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (''Narodne novine'', broj 74/10,
142/11 i 53/12), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Biltenu Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje, broj 101 od 25. svibnja 2017. godine, za prijam namještenika u državnu
službu na neodređeno vrijeme, u Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade
Republike Hrvatske, upućuje prijavljenim kandidatima/kinjama

POZIV NA TESTIRANJE
Testiranje iz praktične provjere znanja za namješteničko radno mjesto III.
vrste – vozač/ica pratitelj/ica, koja se sastoji od upravljanja osobnim vozilom i
snalaženja u gradskoj vožnji, održat će se na gradskim prometnicama grada
Zagreba, dana
- 03. srpnja 2017. godine (ponedjeljak), s početkom u 09,00 sati, na adresi
Prisavlje 14, a za sljedeće kandidate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

J.V. (1983.) iz Velike Gorice,
D.Č. (1964.) iz Zagreba,
N.T. (1983.) iz Zagreba,
D.P. (1978.) iz Zagreba,
I.Š. (1985.) iz Zagreba,
J.Š. (1977.) iz Zagreba,
D.Z. (1970.) iz Sesveta.

- 04. srpnja 2017. godine (utorak), s početkom u 09,00 sati, na adresi Prisavlje
14, a za sljedeće kandidate:
8. Ž.B. (1961.) iz Zagreba,
9. D.H. (1980.) iz Marije Bistrice,
10. M.H. (1976.) iz Sesveta,
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11. K.Č. (1982.) iz Zagreba,
12. S.M. (1989.) iz Zagreba,
13. M.S. (1976.) iz Zagreba.

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
Razgovori (intervjui) s Komisijom za provedbu javnog natječaja, održat će se u
prostorijama Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike
Hrvatske, na adresi: Opatička 8, 10000 Zagreb, u sljedećim terminima i po radnim
mjestima, kako slijedi:

- dana 05. SRPNJA 2017. GODINE (SRIJEDA),
a) s početkom u 10,00 sati - za namješteničko radno mjesto III. vrste –
kuhar/ica, a za sljedeće kandidate:
1. M.Š. (1975.) iz Pakraca,
2. F.E. (1979.) iz Zagreba,
3. A.D. (1983.) iz Samobora.
b) s početkom u 11,00 sati - za namješteničko radno mjesto III. vrste –
konobar/ica, a za sljedeće kandidate:
1. T.F. (1975.) iz Zagreba,
2. F.E. (1979.) iz Zagreba,
3. I.B. (1990.) iz Velike Ludine,
4. D.G. (1996.) iz Zaprešića,
5. I.F. (1983.) iz Zagreba,
6. H.B.-P. (1975.) iz Zagreba.
c) s početkom u 14,00 sati - za radno mjesto namještenika IV. vrste, a za
sljedeće kandidate:
1. M.M. (1974.) iz Zagreba,
2. D.Đ. (1992.) iz Zagreba,
3. R.R. (1972.) iz Samobora,
4. I.M. (1973.) iz Zagreba,
5. M.M. (1983.) iz Zagreba,
6. T.K. (1990.) iz Zagreba,
7. Ž.R. (1959.) iz Zagreba,
8. N.K. (1961.) iz Sesvetskog Kraljevca,
9. M.J. (1974.) iz Zagreba,
10. M.C. (1972.) iz Zagreba,
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11. K.R. (1984.) iz Petrinje,
12. M.P. (1972.) iz Križevaca.
- dana 06. SRPNJA 2017. GODINE (ČETVRTAK), za namješteničko radno
mjesto III. vrste – vozač/ica pratitelj/ica
a) s početkom u 10,00 sati, za kandidate koji su pristupili praktičnoj provjeri,
održanoj dana 03. srpnja 2017. godine,
b) s početkom u 11,00 sati, za kandidate koji su pristupili praktičnoj provjeri,
održanoj dana 04. srpnja 2017. godine,
POSTUPAK PROVOĐENJA PRAKTIČNE PROVJERE/INTERVJUA I
NAČIN OCJENJIVANJA
Svi kandidati/kinje dužni su sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.
Po dolasku na praktičnu provjeru, odnosno intervju, od kandidata/kinja će biti zatraženo
predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Praktičnoj
provjeri, odnosno intervjuu ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet
te osobe za koje je utvrđeno da nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu i koje ne
ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a kojima je o tome dostavljena pisana obavijest
iz koje je vidljivo iz kojeg razloga se ne smatraju kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni
natječaj.
Praktičnoj provjeri, odnosno intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e su dostavili/e
pravovremenu i urednu prijavu i koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.
Po utvrđivanju identiteta kandidata/kinje, isti će pristupiti praktičnoj provjeri, odnosno intervjuu.
Praktična provjera, odnosno razgovor (intervju) s Komisijom za provedbu javnog natječaja
boduje se od 0 (nula) do 10 (deset) te se smatra da je kandidat/kinja zadovoljio/la ukoliko je na
praktičnoj provjeri/intervjuu ostvario/la najmanje 5 (pet) bodova.
Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la praktičnoj provjeri, odnosno intervjuu,
povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Kandidati/kinje sami/e snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
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