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OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU 
VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA FINANCIJE U UPRAVNI ODJEL ZA 

FINANCIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU GRADA OGULINA 
 
 
Naziv tijela koje provodi testiranje: 
Povjerenstvo za provedbu natječaja  
 
Naziv radnog mjesta za koje se provodi testiranje:   
 Viši stručni suradnik za financije – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni 
rad od tri mjeseca 
  
Natječaj objavljen:  
Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 58/16 od 24. lipnja 2016. godine 
 
 

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 pravodobno i uredno te ispunjavaju formalne uvjete 
propisane javnim natječajem  

 
 

                                                  o b a v j e š t a v a j u   s e 
 
 
da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta Viši stručni suradnik za financije  
 
održati dana 19. kolovoza 2016. (petak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Grada 
Ogulina, Bernardina Frankopana 11, Ogulin (I. kat – velika dvorana Gradske 
vijećnice). 
Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a time ujedno 
ostvaruju i pravo pristupa pisanom testiranju sljedeći prijavljeni kandidati:  
 
1. MAJA BROZOVIĆ 
2. IVANA BOŽIČEVIĆ  



3. SANJA PUŠKARIĆ 
4. DANIJELA BOKULIĆ 
5. IGOR TRBOVIĆ 
6. SANJA MARAVIĆ 
7. MARINA BROZINIĆ DOŠEN 
8. MARIO SAMARDŽIĆ 
 
 
Kandidat koji pristupi pisanoj provjeri znanja nakon termina utvrđenog u ovoj obavijesti neće 
moći  pristupiti ispunjavanju testa te se smatra da je povukao prijavu. 
  
Kandidat je dužni na testiranje ponijeti javnu ispravu kojom dokazuju svoj identitet  (osobna 
iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).  
 
Kandidat koji ne predoči ili odbije predočiti identifikacijsku ispravu, osobe za koje je  
utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem te osobe za koje se 
utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj ne mogu pristupiti pisanoj provjeri znanja. 
  
Pisani dio provjere znanja sastoji se iz dva dijela – općeg i posebnog. 
  
Intervju s kandidatom za radno mjesto višeg stručnog suradnika za financije koji ostvari 
najmanje 50% bodova iz svakog dijela (općeg i posebnog) pisane provjere znanja, bit će 
obavljen neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja, a rezultati će se objaviti dana 23. 
kolovoza 2016. (utorak) u 09,00 sati u prostorijama Grada Ogulina (velika dvorana Gradske 
vijećnice). 
  
Kandidat koji ostvari manje od 50 % bodova iz svakog dijela pisane provjere znanja  može 
nakon objave rezultata, u nazočnosti članova Povjerenstva, izvršiti uvid u svoje testove  te 
staviti eventualni prigovor na rezultat testiranja. 
 
 
 
  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 
  
 
 

 
 

 


