
 

                               
          REPUBLIKA HRVATSKA 
Središnji državni ured za središnju 
                   javnu nabavu 

 
 
 
 
 

Komisija za provedbu javnog natječaja  
 
 

objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 130/17, od 27. prosinca 2017. godine, 
za prijam u državnu službu u Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, na neodređeno 

vrijeme, objavljuje 
 

 
 
 
 
 
 
 

POZIV NA TESTIRANJE U PRVOJ FAZI I OBAVIJEST KANDIDATIMA/KINJAMA 
    o provedbi postupka testiranja 

 
 koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za 
prijam u državnu službu u Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, na neodređeno vrijeme, 
objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 130/2017, od 27. prosinca 2017. godine, za radna mjesta 

 
pod rednim brojem 1., 2. i 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, 29. siječnja 2018. godine 
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POPIS RADNIH MJESTA ZA KOJA ĆE SE ODRŽATI TESTIRANJE: 

 

1. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OPĆE POSLOVE, 
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE 

– savjetnik u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu – 1 izvršitelj/ica. 
 
 
2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OPĆE POSLOVE, 
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE 
– računovodstveni referent – 1 izvršitelj/ica. 
 

 
3. SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE UGOVORIMA I OKVIRNIM SPORAZUMIMA 
Služba za pravne poslove 
– stručni suradnik u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu – 1 izvršitelj/ica. 
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DATUM I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA 

 
Za radno mjesto 1. savjetnik u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu – 1 
izvršitelj/ica u Samostalnoj službi za upravljanje ljudskim potencijalima, opće poslove, 
računovodstvo i financije 

 

 
 

8. veljače 2018. godine, s početkom u 09,00 sati 
 

u prostorijama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu,  
Zagreb, Ivana Lučića 8/II 

 
KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI DRUGI 

IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT 

08:30 - 09:00 
Dolazak kandidata/kinja u Središnji državni   

ured za središnju javnu nabavu 
Zagreb, Ivana Lučića 8/II 

 

09 - 10:00 

 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina:  

1. pisani test – znanje, sposobnosti i 
vještine bitne za obavljanje poslova radnog 
mjesta sukladno pravnim izvorima za 
navedeno radno mjesto navedenim u Opisu 
poslova radnih mjesta, podacima o plaći, 
sadržaju i načinu testiranja, te pravni i drugi 
izvori za pripremanje kandidata za testiranje, 
Klasa: 112-17-01/19, Urbroj: 535-07/4-17-9 od 
22.12.2017. godine objavljeno 27. 12. 2017. 
godine na internetskim stranicama Središnjeg 
državnog ureda za središnju javnu nabavu i 
Ministarstva uprave.  

Kandidati/kinje će biti upućeni 
u dvoranu 

  
 
Za radno mjesto 3. suradnik u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu – 1 
izvršitelj/ica u Sektoru za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima, 
Službi za pravne poslove  
 

 
 

8. veljače 2018. godine, s početkom u 10,30 sati 
 

u prostorijama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu,  
Zagreb, Ivana Lučića 8/II 

 
 

KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI DRUGI 
IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT 

10:00 - 10:30 
Dolazak kandidata/kinja u Središnji državni   

ured za središnju javnu nabavu 
Zagreb, Ivana Lučića 8/II 
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 10:30 - 11:30 

 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina:  

1. pisani test – znanje, sposobnosti i 
vještine bitne za obavljanje poslova radnog 
mjesta sukladno pravnim izvorima za 
navedeno radno mjesto navedenim u Opisu 
poslova radnih mjesta, podacima o plaći, 
sadržaju i načinu testiranja, te pravni i drugi 
izvori za pripremanje kandidata za testiranje, 
Klasa: 112-17-01/19, Urbroj: 535-07/4-17-9 od 
22.12.2017. godine objavljeno 27. 12. 2017. 
godine na internetskim stranicama Središnjeg 
državnog ureda za središnju javnu nabavu i 
Ministarstva uprave.  

Kandidati/kinje će biti upućeni 
u dvoranu 

 
 
 
Za radno mjesto 2.računovodstveni referent/ica u Samostalnoj službi za upravljanje ljudskim 
potencijalima, opće poslove, računovodstvo i financije: 
 
 

 
 

8. veljače 2018. godine, s početkom u 12:00 sati 
 

u prostorijama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu,  
Zagreb, Ivana Lučića 8/II 

 
KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI DRUGI 

IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT 

11:30 – 12:00 
Dolazak kandidata/kinja u Središnji državni   

ured za središnju javnu nabavu 
Zagreb, Ivana Lučića 8/II 

 

 12:00 - 13:00 

 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina:  

1. pisani test – znanje, sposobnosti i 
vještine bitne za obavljanje poslova radnog 
mjesta sukladno pravnim izvorima za navedeno 
radno mjesto navedenim u Opisu poslova 
radnih mjesta, podacima o plaći, sadržaju i 
načinu testiranja, te pravni i drugi izvori za 
pripremanje kandidata za testiranje, Klasa: 112-
17-01/19, Urbroj: 535-07/4-17-9 od 22.12.2017. 
godine objavljeno 27. 12. 2017. godine na 
internetskim stranicama Središnjeg državnog 
ureda za središnju javnu nabavu i Ministarstva 
uprave.  

Kandidati/kinje će biti upućeni 
u dvoranu 
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Temeljem članka 10. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj 
službi (Narodne novine, broj: 78/17) kandidat koji ne pristupi testiranju u zakazanom terminu više se ne 
smatra kandidatom u postupku. 

 
Pravila testiranja: 

 
Sukladno članku 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj 
službi (Narodne novine, broj: 78/17) testiranje se provodi u dvije faze. 
 
U prvu fazu testiranja mogu pristupiti svi kandidati koji su dostavili pravovremenu i urednu 
prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a ne mogu pristupiti osobe koje su 
dobile obavijest da se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj. 
 
Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske 
isprave (važeće osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu 
dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju. 
 
Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi provjere znanja, sposobnosti i 
vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. 
 
Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno: 

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, 
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera obavlja, 
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju 

kandidata. 
 
Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni 
s testiranja i njihov rezultat Komisija neće bodovati. 
 
Sljedeći dan nakon testiranja, 9. veljače 2018., na web stranici Središnjeg državnog ureda za središnju 
javnu nabavu https://sredisnjanabava.gov.hr/zaposljavanje/529 biti će, objavljeni rezultati testiranja, na 
način da će u tablici biti navedeni inicijali i godište kandidata kao i popis kandidata koji će biti pozvani 
u drugu fazu testiranja te mjesto, datum i vrijeme druge faze testiranja. 
 
U drugu fazu testiranja uputit će se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i 
to 15 kandidata za svako radno mjesto, s time da će se u drugu fazu testiranja uputiti i svi kandidati koji 
dijele 15. mjesto nakon prve faze testiranja.  

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja stranog jezika i znanja rada na računalu za radna 
mjesta 1. i 3., dok se za radno mjesto 2. sastoji od provjere znanja rada na računalu. 

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj 
fazi testiranja i to 10 kandidata za svako radno mjesto. 

 
 
                                                                                        Komisija za provedbu javnog natječaja 
 

 

https://sredisnjanabava.gov.hr/zaposljavanje/529

