REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

Komisija za provedbu javnog natječaja
KLASA: 112-02/15-01/23
URBROJ: 2133-02-02/2-15-11
Karlovac, 15. listopada 2015. godine

POZIV ZA TESTIRANJE
KANDIDAT-IMA/KINJAMA

KOJI/E SU PODNIJELI/E PRAVOVREMENE I UREDNE PRIJAVE TE
ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U
DRŽAVNU SLUŽBU NA
1.

2.

RADNO MJESTO SAMOSTALNOG UPRAVNOG REFERENTA/ICE ZA
OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE U SLUŽBI ZA GOSPODARSTVO
I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE – ODJELU ZA IMOVINSKO-PRAVNE
POSLOVE
RADNO
MJESTO
VIŠEG
UPRAVNOG
REFERENTA/ICE
ZA
ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I ZAŠTITU VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA
RATA U ISPOSTAVI U VOJNIĆU
OBJAVLJENOG U „NARODNIM NOVINAMA“ BR. 99 OD 16. rujna 2015.
GODINE

Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br.
92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišć. tekst, 37/13. 38/13 i 1/15 ) i stavka
6. članka 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj
službi („Narodne novine“ br. 74/10, 142/11 i 53/12) upućujemo
POZIV ZA TESTIRANJE
u svezi prijave na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured
državne uprave u Karlovačkoj županiji objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 99 od 16.
rujna 2015. godine, web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr i web stranici Ureda
državne uprave u Karlovačkoj županiji www.udukz.hr.
Obavještavamo vas da je, sukladno članku 8. uvodno citirane Uredbe o raspisivanju i
provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi Komisija za provedbu javnog
natječaja Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji utvrdila listu kandidata koji su
podnijeli pravovremene i uredne prijave, te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog
natječaja za popunu radnog mjesta
1.
SAMOSTALNOG UPRAVNOG REFERENTA/ICE ZA OBNOVU I
STAMBENO
ZBRINJAVANJE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
u Službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove – Odjelu za imovinsko-pravne
poslove
2.

VIŠEG UPRAVNOG REFERENTA/ICE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I
ZAŠTITU VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA–1 izvršitelj/ica na
neodređeno vrijeme u Ispostavi u Vojniću

Testiranje vezano za provedbu javnog natječaja za navedena radna mjesta održati će se
dana 29. listopada 2015. godine (četvrtak) s početkom u 8,00 sati
u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Karlovac, Karlovac,
Domobranska 19, II kat, sala br. 24.
Testiranju pristupaju kandidati koji su dostavili pravovremenu i urednu prijavu i koji
ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.
Kandidati/kinje koji imaju pravo pristupiti testiranju tj. ispunjavaju formalne uvjete
javnog natječaja biti će osobno obaviješteni/e putem e-maila.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će joj biti
dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom
prijavljenim na javni natječaj.
Kandidati su dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Svi kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se
neće smatrati kandidatom.
Intervju (razgovor) s kandidatima koji uspješno polože test, biti će obavljen neposredno nakon
utvrđivanja rezultata testiranja.
Postupak testiranja i intervjua (razgovora) provodi Komisija za provedbu javnog natječaja
Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji.
Uz ovu obavijest o danu testiranja na web stranici Ureda državne uprave u Karlovačkoj
županiji www.udukz.hr, prilikom objave javnog natječaja, objavljen je i opis poslova, podaci
o plaći navedenih radnih mjesta, pravni i drugi izvori te sadržaj i način testiranja.
Komisija za provedbu javnog natječaja
Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji

