
 

 

 

Broj: P.P.U.-31-8-119/21-30 

Zagreb, 15. travnja 2022. godine 

 

 

PRIOPĆENJE O TESTIRANJU 

 

u vezi raspisanog Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu 

pučke pravobraniteljice, objavljenog u Narodnim novinama broj 37/2022 od 23. ožujka 2022. 

godine za radna mjesta: 

 

SLUŽBA ZA ZAŠTITU PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI 

savjetnik/savjetnica pučke pravobraniteljice za pravne poslove 

3 izvršitelja 

 

savjetnik/savjetnica pučke pravobraniteljice za pravne poslove i strateško parničenje 

2 izvršitelja 

 

Testiranje će se održati dana 3. svibnja 2022. godine na adresi 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, Maksimirska 63  

(ulaz iz Markovčeve ulice), 

 

po sljedećem rasporedu: 

 

9 – 9,45 sati Prva faza testiranja  

provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje 

poslova radnog mjesta (pisani test) –  

kandidati čija prezimena počinju sa slovom A do K  

10 – 10,45 sati Prva faza testiranja  

provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje 

poslova radnog mjesta (pisani test) –  

kandidati čija prezimena počinju sa slovom L do Ž 

11 – 12,55 sati Pauza 

12,55 sati Objava rezultata prve faze testiranja 

13 – 14 sati Druga faza testiranja 

Provjera znanja rada na računalu, praktični zadatak na 

računalu 

Provjera znanja engleskog jezika, pisani test 

14 – 15,30 sati Razgovor s profesoricom engleskog jezika 

 

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su istovremeno s objavom javnog 

natječaja. 



Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. 

 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je 

za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. 

 

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri u prvoj fazi testiranja ne može sudjelovati u 

postupku druge faze testiranja. 

 

U drugu fazu testiranja uputit će se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi 

testiranja, i to 18 kandidata za radno mjesto savjetnika/savjetnice za pravne poslove, odnosno 17 

kandidata za radno mjesto savjetnika/savjetnice za pravne poslove i strateško parničenje. Ako u 

prvoj fazi testiranja zadovolji manje od 18, odnosno 17 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat 

će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. 

 

Svi kandidati koji dijele 18., odnosno 17. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu 

testiranja. 

 

Za potrebe identifikacije na testiranju, kandidati/kandidatkinje moraju sa sobom ponijeti važeću 

osobnu iskaznicu ili putovnicu. 

 

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 drugi način remetiti koncentraciju kandidata 

 

Razgovori (intervjui) kandidata s Komisijom bit će održani 5. i 6. svibnja 2022. godine u Uredu 

pučke pravobraniteljice, Savska cesta 41/16. kat (zgrada Zagrepčanke), po rasporedu koji će biti 

objavljen na internetskim stranicama www.ombudsman.hr.  

 

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i 

drugoj fazi testiranja, i to 13 kandidata za radno mjesto savjetnika/savjetnice za pravne poslove, 

odnosno 12 kandidata za radno mjesto savjetnika/savjetnice za pravne poslove i strateško 

parničenje. Ako u drugoj fazi testiranja zadovolji manje od 13, odnosno 12 kandidata, na intervju 

će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja.  

 

Svi kandidati koji dijele 13., odnosno 12. mjesto nakon prve i druge faze testiranja pozvat će se 

na razgovor (intervju). 

 

 

Ured pučke pravobraniteljice 

http://www.ombudsman.hr/

