REPUBLIKA HRVATSKA
Ured za opće poslove Hrvatskoga
sabora i Vlade Republike Hrvatske
KLASA: 112-01/18-01/08
URBROJ: 50403-03-18-35
Zagreb, 23. srpnja 2018.
Temeljem članka 138. Zakona o državnim službenicima (''Narodne novine'', broj 92/05,
140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13,
01/15, 138/15 i 61/17) i članka 4. stavka 3. Kolektivnog ugovora za državne službenike
i namještenike ("Narodne novine", broj 112/17 i 12/18), a u vezi s člankom 8. Uredbe o
raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (''Narodne
novine'', broj 78/17), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Biltenu
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 117 od 18. lipnja 2018. godine, za prijam
namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ured za opće poslove
Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, upućuje kandidatima
REZULTATI TESTIRANJA IZ PRAKTIČNE PROVJERE ZNANJA ZA
NAMJEŠTENIČKO RADNO MJESTO III. VRSTE – VOZAČ PRATITELJ I
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
Rezultati testiranja iz praktične provjere znanja za namješteničko radno mjesto III. vrste
– vozač pratitelj, koja je održana dana 19. srpnja 2018. godine, su sljedeći:
SLUŽBA ZA OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
Pododsjek autoservisa
1. Vozač pratitelj – 2 (dva) izvršitelja, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni
rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca
Inicijali, godina rođenja i mjesto
stanovanja kandidata
K.O. (1973.) iz Zagreba

Ostvaren broj
bodova na praktičnoj
provjeri
6/10

D.S. (1966.) iz Zagreba

8/10

H.H. (1979.) iz Novaka Samoborskih

8/10

I.Š. (1993.) iz Kašine

4/10

1

P.Z. (1979.) iz Poličnika

4/10

I.Š. (1985.) iz Zagreba

4/10

POZIV NA INTERVJU
Intervjuu s Komisijom za provedbu javnog natječaja, mogu pristupiti kandidati koji su
na prethodnom testiranju iz praktične provjere znanja za namješteničko radno mjesto
III. vrste – vozač pratitelj, ostvarili najmanje 5 (pet) bodova, a isti će se održati dana 26.
srpnja 2018. godine (četvrtak), u prostorijama Ureda za opće poslove Hrvatskoga
sabora i Vlade Republike Hrvatske, Opatička 8, 10000 Zagreb, a u sljedećim
terminima i za kandidate kako slijedi:
1. K.O. (1973.) iz Zagreba, s početkom u 09,00 sati,
2. D.S. (1966.) iz Zagreba, s početkom u 09,30 sati,
3. H.H. (1979.) iz Novaka Samoborskih, s početkom u 10,00 sati.
Svi kandidati dužni su sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.
Razgovor (intervju) s Komisijom za provedbu javnog natječaja boduje se od 0 (nula) do
10 (deset) te se smatra da je kandidat zadovoljio ukoliko je na intervjuu ostvario
najmanje 5 (pet) bodova.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio intervjuu, povukao prijavu na javni natječaj
i više se ne smatra kandidatom.
Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja intervjuu.

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
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