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OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA   
U STRUČNU SLUŽBU GRADSKOG VIJEĆA I GRADONA ČELNIKA 

 
 
Naziv tijela koje provodi testiranje: 
Povjerenstvo za provedbu oglasa  
 
Naziv radnog mjesta za koje se provodi testiranje:   
 ADMINISTRATIVNI TAJNIK ZA POSLOVE GRADSKOG VIJE ĆA I 
GRADONAČELNIKA – 1 izvršitelj/ica na odreñeno vrijeme  
  
Natječaj objavljen:   
Web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  od  8. svibnja 2014. 
 

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', br. 86/08 i 61/11) prijavljeni 
kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno te ispunjavaju formalne 
uvjete propisane oglasom.  

 
 

                                                  o b a v j e š t a v a j u   s e 
 
 

  da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta administrativnog tajnika za 
poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika održati dana 5. lipnja 2014. (četvrtak) s 
početkom u 9,00 sati u prostorijama Grada Ogulina, Bernardina Frankopana 11, Ogulin       
(I. kat - Gradska vijećnica). 
 

Formalne uvjete oglasa za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a time ujedno 
ostvaruju i pravo pristupa pisanom testiranju sljedeći prijavljeni kandidati: 
 

1. IVANA RENDULIĆ, Senjska 131, Josipdol 
2. MATEJA KIRASIĆ, Sveti Petar 102D, Sveti Petar 
3. IVANA SALOPEK, Kučinić selo 13, Ogulin 
4. MIODRAG MATIJAŠIĆ, Proce 61, Ogulin 
5. JASNA MAGDIĆ, Kut 3/1, Ogulin 
6. RADANA MIKŠIĆ, Jozefinska cesta 87, Duga Resa 



7. ANKICA PUŠKARIĆ, Donji Puškarići 17, Donje Zagorje 
8. LJUBICA ŠOPREK, Struga 11, Ogulin 
9. MARINA BROZINIĆ DOŠEN, I.B.Mažuranić 3B, Ogulin 
10. MARIO SAMARDŽIĆ, Saborčanska 3A, Ogulin 
11. MILKICA RADOČAJ, Podvrh II 5, Ogulin 
12. NEVENA IVOŠEVIĆ, Otok Oštarski 39A, Otok Oštarijski 

 
Natjecatelji koji su podnijeli nepotpune prijave kao i natjecatelji ne ispunjavaju 

formalne uvjete oglasa za navedeno radno mjesto obavijestit će se pisanim putem o 
neispunjavanju uvjeta. 

 
Kandidati koji pristupe pisanoj provjeri znanja nakon termina utvrñenog u ovoj 

obavijesti neće moći pristupiti ispunjavanju testa te se smatra da su povukli prijavu. 
  
Kandidati su dužni na testiranje ponijeti javnu ispravu kojom dokazuju svoj identitet 

(osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).  
 
Kandidati koji ne predoče ili odbiju predočiti identifikacijsku ispravu, osobe za koje je 

utvrñeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom te osobe za koje se utvrdi da 
nisu podnijele prijavu na oglas ne mogu pristupiti pisanoj provjeri znanja. 

 
Mole se kandidati da na pisano testiranje ponesu pribor za pisanje (kemijska olovka). 
 
Pisani dio provjere znanja sastoji se iz dva dijela – općeg i posebnog. 

 
Intervju s kandidatima za radno mjesto administrativnog tajnika za poslove Gradskog 

vijeća i Gradonačelnika, koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela (općeg i 
posebnog) pisane provjere znanja, bit će obavljen neposredno nakon utvrñivanja rezultata 
testiranja, a rezultati će se objaviti kandidatima dana 5. lipnja 2014. u 14,00 sati u 
prostorijama Grada Ogulina (gradska vijećnica). 

 
Kandidati koji ostvare manje od 50 % bodova iz svakog dijela pisane provjere znanja 

mogu nakon objave rezultata, u nazočnosti članova Povjerenstva, izvršiti uvid u svoje testove 
te staviti eventualne prigovore na rezultate testiranja. 
 
 
                                                                                    PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 
                                                                                       Vjekoslav Bitunjac, dipl.iur., v.r. 

 
 
 

 


