
 
HRVATSKI SABOR 
 T A J N I Š T V O 
Komisija za provedbu javnog natječaja 
 
Zagreb, 16. rujna 2016. 
 
 

P O Z I V   I 
UPUTE KANDIDATIMA O PROVEDBI  

POSTUPKA TESTIRANJA  
 
 

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u “Narodnim novinama” br. 67/16. 
od 20. srpnja 2016. godine za prijam u državnu službu službenika na radna mjesta: 
 

I. TAJNIŠTVO SABORA 
 

1. URED TAJNIKA SABORA 
 
- savjetnik u Hrvatskome saboru - 2 izvršitelja 
 

2. SLUŽBA ZA MEDIJE 
 

- savjetnik u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora – savjetnik za službene internetske 
stranice – 1 izvršitelj 
 

- stručni suradnik – 1 izvršitelj 
 

3. SLUŽBA ZA GRAĐANE 
 

- stručni suradnik – 1 izvršitelj 
 

- administrativni tajnik – 1 izvršitelj 
 

4. KNJIŽNICA 
 

- savjetnik u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora – 1 izvršitelj 
 

5. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE 
 

- viši stručni tajnik – viši arhivski tehničar – 1 izvršitelj 
 

II. URED ZA PROTOKOL 
 

- savjetnik u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora – 1 izvršitelj 
 

poziva Vas da pristupite testiranju za dio radnih mjesta koje će se održati 22. i 23. rujna 
2016. godine u zgradi Hrvatskoga sabora, u dvorani Josipa Šokčevića, ulaz s Trga sv. 
Marka 6, prema sljedećem rasporedu: 
 

1. Služba za građane, administrativni tajnik 



 
- četvrtak, 22. rujna u 9.30 sati 

 
2. Služba za opće poslove, viši stručni tajnik – viši arhivski tehničar 

 
- četvrtak, 22. rujna u 11.35 sati 

 
3. Knjižnica, savjetnik u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora 

 
- petak, 23. rujna u 9.30 sati 

 
4. Ured za protokol, savjetnik u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora 

 
- petak, 23. rujna u 12.10 sati 

 
Pozivi za testiranje za ostala radna mjesta bit će objavljeni naknadno. 

 
Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji su poslali uredne i pravovremene prijave 

na natječaj te ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem. 
 

Upozorenje: kandidati su dužni doći u zgradu Hrvatskoga sabora najkasnije 15 
minuta prije početka testiranja. Kandidati koji nakon tog vremena dođu u zgradu 
Hrvatskoga sabora neće moći pristupiti testiranju. 

 
Obavijesti kandidatima koji su poslali nepotpune ili nepravovremene prijave, ili koji ne 

ispunjavaju formalne uvjete, poslane su običnom i e-poštom. Također, za provjeru 
ispravnosti svoje prijave možete se obratiti na brojeve telefona 01/4569-526 i 01/6303-532 ili 
na adresu e-pošte: sluzbappljp@sabor.hr. 
 

Svi kandidati dužni su sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu. Kandidati sami snose 
troškove dolaska i prisustvovanja testiranju. 
 

Lista kandidata koji su uspješno položili sve provjere bit će objavljena na oglasnoj ploči 
Hrvatskoga sabora. Također, svakom pojedinom kandidatu koji je uspješno položio sve 
provjere, odnosno ispunio uvjete za pristupanje razgovoru s Komisijom, obavijest o tome bit 
će dostavljena elektroničkom poštom. 

 
O vremenu objave rezultata pisanog testa te vremenu održavanja intervjua s Komisijom 

za provedbu javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni po završetku pisanog testa. 
 

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj. 
 

SADRŽAJ TESTIRANJA I REZULTATI TESTIRANJA 
 

1. Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti i vještina - poznavanje osnova ustavnog 
ustrojstva Republike Hrvatske, znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova 
radnog mjesta na koje se prima, poznavanja stranog jezika te poznavanja rada na računalu - 
dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da su kandidati zadovoljili na 
testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 
bodova. Kandidati za radna mjesta administrativnog tajnika i višeg stručnog tajnika testiraju 
se iz poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, znanja, sposobnosti i 
vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju, te poznavanja rada 
na računalu, a ne testiraju se iz poznavanja stranog jezika. Kandidati za radna mjesta 
savjetnika u Stručnoj službi testiraju se iz poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike 
Hrvatske, znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje 



se primaju, poznavanja stranog jezika te poznavanja rada na računalu. Za radna mjesta za 
koja se u javnom natječaju zahtijeva poznavanje engleskog, njemačkog ili francuskog jezika, 
kandidati sami biraju jedan strani jezik iz kojeg će se testirati. 
 

2. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata na testiranje objavljeni su na web 
stranici Hrvatskoga sabora http://www.sabor.hr/natjecaji. 
 

3. Kandidati koji su uspješno položili testove pristupaju razgovoru s Komisijom 
(intervju). Ako je na testiranju zadovoljilo više od 20 kandidata, na razgovor s Komisijom 
(intervju) upućuje se najmanje 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate na testiranju. 
  

4. Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i 
motivaciju kandidata za poslove iz natječaja te stečeno radno iskustvo u struci i rezultate 
ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i pisani 
test, te svaki kandidat može ostvariti od 1 do 10 bodova. 
 

PRAVILA TESTIRANJA 
 

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje 
odgovarajuće identifikacijske iskaznice za utvrđivanje identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti 
kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da nisu podnijele urednu 
ili pravovremenu prijavu na javni natječaj te kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete 
propisane javnim natječajem. 
 

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete, 
kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. 
 

MOLIMO, PONESITE KEMIJSKU OLOVKU! 
 

3. Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno: 
 - koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, 
 - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 
 - napuštati prostoriju u kojoj se obavlja provjera znanja, 
 - razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti red i mir. 
 

Ako kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisani način, bit će udaljen s 
testiranja a njegov/njezin rezultat Komisija neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je 
odnosni kandidat povukao prijavu na javni natječaj. 
  
 Za vrijeme testiranja u Hrvatskom saboru kandidati su dužni poštivati kućni red 
i postupati prema uputama službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda ili 
nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti udaljeni s testiranja, te će se 
smatrati da su povukli prijavu na javni natječaj. 
 

4. Kandidati koji su uspješno položili testove pristupaju razgovoru s Komisijom 
(intervju).  
 

5. Nakon provedenog testiranja i intervjua komisija utvrđuje rang-listu kandidata 
prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu. 
  

6. Komisija dostavlja Tajniku Hrvatskoga sabora izvješće o provedenom postupku, 
koje potpisuju svi članovi Komisije te se uz izvješće prilaže rang-lista kandidata prema 
ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.  
 

http://www.sabor.hr/natjecaji


7. U postupku provedbe javnog natječaja Tajnik Hrvatskoga sabora donosi rješenje o 
prijamu u državnu službu. Navedeno rješenje dostavlja se svim kandidatima prijavljenima na 
javni natječaj. 
 
 
 

KOMISIJA ZA PROVEDBU 
JAVNOG NATJEČAJA 


