
                 
  REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

          GRAD OGULIN 

Upravni odjel za gospodarstvo, 

komunalni sustav i prostorno uređenje 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 

 

KLASA: 112-07/20-01/04 

URBROJ: 2133/02-04/1-20-19 

Ogulin, 8. listopada 2020. 

 

 Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, upućuje 

 

POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA  

 

Naziv tijela koje provodi testiranje: 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 
 

Naziv radnog mjesta za koje se provodi testiranje:   

 VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I FONDOVE EUROPSKE 

UNIJE – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi obavljanje vježbeničkog staža u 

trajanju od 12 mjeseci. 

  

Natječaj objavljen:  
„Narodne novine“ broj 104/20  od  23. rujna 2020. 

 

Testiranje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti održat će se dana 15. 

listopada 2020. godine (ČETVRTAK) s početkom u 9:00 sati u prostorijama Gradske 

knjižnice i čitaonice Ogulin,  Bernardina Frankopana 7, Ogulin, konferencijska dvorana 

(II kat). 

 

Testiranje se provodi nakon provedenog javnog natječaja i utvrđene liste kandidata 

prijavljenih na javni natječaj. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo 

kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja.  

 

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne 

uvjete javnog natječaja za navedeno radno mjesto obavijestit će se pisanim putem o 

neispunjavanju uvjeta. 

 

Kandidat koji pristupi pisanoj provjeri znanja nakon termina utvrđenog u ovoj 

obavijesti neće moći pristupiti ispunjavanju testa te se smatra da je povukao prijavu. 

  

Kandidat je dužan na testiranje ponijeti javnu ispravu kojom dokazuje svoj identitet 

(osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).  

 



Kandidat koji ne predoči ili odbije predočiti identifikacijsku ispravu, 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 pisanoj provjeri znanja. 

 

Pisani dio provjere znanja sastoji se iz dva dijela – općeg i posebnog. 

 

Intervju s kandidatom za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA 

GOSPODARSTVO I FONDOVE EUROPSKE UNIJE koji ostvari najmanje 50% 

bodova iz svakog dijela (općeg i posebnog) pisane provjere znanja, bit će obavljen 

neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja, a rezultati će se objaviti dana 15. listopada 

2020. godine u 13:00 sati u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin 

(konferencijska dvorana), II. kat. 

 

Kandidat koji ostvari manje od 50 % bodova iz svakog dijela pisane provjere znanja 

može nakon objave rezultata, u nazočnosti članova Povjerenstva, izvršiti uvid u test te staviti 

eventualne prigovore na rezultate testiranja. 

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici 

Grada Ogulina www.ogulin.hr 

 

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Ogulina. 

 

 

 

                                            POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA 

 

 

 

 

 

http://www.ogulin.hr/

