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se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata kao i lista 
kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i koji se pozivaju na prethodnu provjeru 
znanja i sposobnosti kandidata.  

  Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će da je povukao 
prijavu na oglas. 

3.1. Pisano testiranje 
 

Na pisano testiranje pozvati će se kandidati čije su prijave uredne i koji ispunjavanju 
formalne uvjete  natječaja.  

 
Područje pisanog testiranja: područje lokalne i  područne (regionalne) samouprave, 

područje općeg upravnog postupka, područje uredskog poslovanja, područje arhivskog gradiva i 
područje prava na pristup informacijama. 

 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:  

 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 
60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.) 

 Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 7/09.) 
 Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.) 
 Statut Općine Skrad („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/13 i 28/13) 
 Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva („Narodne 

novine“ broj 90/02.) 
 Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.) 

 

3.2. Provjera praktičnog rada na računalu 
 
 Pravo pristupa na provjeru praktičnog rada na računalu imaju kandidati koji su ostvarili 
minimalno 50 % bodova iz pisanog testiranja. 
 

Područje provjere praktičnog rada na računalu: MS Word, MS Excel, osnove rada sa 
datotekama i e-mailom u Windows operativnom sustavu.  

 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:  

 Priručnici za stjecanje znanja o uporabi računala i rukovanju datotekama, te za aplikativni 
software za obradu teksta i tabela. 

 
 

3.3. Intervju 
 

Pravo pristupa na intervju imaju kandidati koji su ostvarili minimalno 50% bodova iz svakog 
područja prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja i provjere praktičnog rada na 
računalu).  

IV. PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA 
 

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo 
predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.  

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja 
putem pisanog testiranja. Pisano testiranje traje 60 minuta. Nakon pisanog testiranja održati će 
se provjera praktičnog rada na računalu, koja traje 30 minuta, a na koju pravo imaju samo 
kandidati koji su ostvarili  minimalno 50% bodova iz pisanog testiranja. Kandidati su dužni 
pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. 



Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 
 koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, 
 koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 
 napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, 
 razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti mir i red. 
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih 

pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati. 
Za svaki dio prethodne provjere znanja i sposobnosti dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. 

Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog dijela provjere znanja, 
sposobnosti i vještina ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju. 

Kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju, pristupit će 
razgovoru s Povjerenstvom (intervju). Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova. 

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata 
prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju, provjeri praktičnog rada na 
računalu i intervjuu. 

Povjerenstvo za izbor službenika dostavlja Izvješće o provedenom postupku pročelniku. 
Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva. Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu 
službenika, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj a koji su 
ispunili formalne uvjete natječaja. 

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja 
rješenja o prijmu u službu. 

 
 
 
 Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
  Nikolina Crnković Đorđević 

 


