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Sukladno odredbama članka 20. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18,112/19 – u nastavku 

teksta: ZSNLS), Povjerenstvo za provedbu natječaja, daje sljedeće 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I 

SPOSOBNOSTI  

 

Pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu Grada Duge Rese  

raspisala je natječaj  za prijam u službu u Grada Duge Rese, Upravni odjel za proračun, financije, javne 

prihode i gradsku riznicu,  na radno mjesto:  viši stručni suradnik-glavni knjigovođa-,1 izvršitelj/ica, 

na neodređeno vrijeme, (puno radno vrijeme). 

 

 

Provjera znanja vršit će se iz sljedećih upravnih područja: 

 

1. Opći dio: 

1.1. Poznavanje upravnog područja djelokruga, ustrojstva i načina rada jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave 

1.2. Poznavanje upravnog područja prijma u službu te prava, obveza i odgovornosti službenika i 

namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave 

2. Posebni dio: 

2.1. Poznavanje propisa proračuna i proračunskog računovodstva  

2.2. Poznavanje propisa javne nabave 

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja: 

 

1. Opći dio: 

1.1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno 

tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 

123/17,98/19)  

1.2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

86/08,61/11,4/18,112/19) 

 

2. Posebni dio: 

2.1. Zakon o proračunu  ( NN 87/08, 136/12, 15/15 ) 

 

       2.2.  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu  (Urednički pročišćeni tekst, NN,                                             

              124/14, 115/15, 87/16 , 3/18, 126/19) 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=210
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=211
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=4582


 

       2.3. Zakon o javnoj nabavi ( NN 120/16 )  

 

      2.4. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Duge Rese ( Službeni glasnik Grada  

            Duge Rese 6/2017 ), http://dugaresa.hr/wp-content/uploads/2014/03/SLUZBENI-GLASNIK-6-               
2017.pdf 
 

     

Pravila i postupak testiranja: 

 

• Oglasni postupak provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja, koje obavlja sljedeće 

poslove: 

− utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, 

− utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete 

propisane natječajem, 

− kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, 

− provodi postupak provjere znanja i sposobnosti, 

− podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata, s obzirom 

na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti. 

 

• Nepravodobne ili nepotpune prijave: Ukoliko je prijava na natječaj nepravodobna i/ili 

nepotpuna (ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju), ista se neće razmatrati, a osoba koja je 

podnijela nepotpunu i/ili nepravodobnu prijavu ili osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz 

oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i 

urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja dostavit će se pisana obavijest u kojoj 

će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv obavijesti 

osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka. 

 

• Provjera znanja i sposobnosti kandidata.  

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji 

ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata 

obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, odnosno odustane od testiranja smatra se da je povukao 

prijavu na natječaj ne smatra se kandidatom u postupku. 

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web-

stranici Grada Duge Rese www.dugaresa.hr i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade Grada Duge 

Rese, Trg sv. Jurja 1, Duga Resa, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.  

 

• Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće 

identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. 

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljeni testovi. 

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 koncentraciju 

  kandidata. 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a 

njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati. 

http://dugaresa.hr/wp-content/uploads/2014/03/SLUZBENI-GLASNIK-6-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202017.pdf
http://dugaresa.hr/wp-content/uploads/2014/03/SLUZBENI-GLASNIK-6-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202017.pdf
http://www.dugaresa.hr/


 

• Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su 

kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% 

(5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno polože testove provest će se intervjui 

(razgovori). Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje. U razgovoru s kandidatima 

utvrđuju se njihovi interesi, profesionalni ciljevi i motivacija za rad u upravnim tijelima Grada 

Duge Rese. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata 

prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu. 

 

Riječi i pojmovi korišteni u ovom tekstu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

 

       

      Predsjednica Povjerenstva za provedbu natječaja: 

 Anica Krivačić, dipl.oec., v.r. 

 

 


