
  KLASA:112-01/22-01/02 
URBROJ:2140-35-04/1-22-17 
Pregrada, 06.12.2022. 
 
 
Na temelju članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije – pročišćeni tekst  KLASA:003-
05/18-01/01; URBROJ:2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. i članka 7. Pravilnika o unutarnjem ustroj URBROJ: 2140-12-
04/1-19-1, od 29.07.2019. godine, objavljenog Natječaja za prijam u radni odnos stručnog suradnika za financijske, 
pravne i opće poslove te temeljem Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava KLASA:112-01/22-01/02, 
URBROJ:2140-35-04/1-22-14, donosim  
 
 

ODLUKU 

o provjeri dodatnih znanja i vještina te obavljanju razgovora sa kandidatima 

 

 

Članak 1. 
Temeljem raspisanog natječaja za prijam u radni odnos stručnog suradnika za financijske, pravne i opće poslove od dana 
17.11.2022. godine te temeljem Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava KLASA:112-01/22-01/02, 
URBROJ:2140-35-04/1-22-14 od dana 02.12.2022. godine, ovom Odlukom određuje se provjera dodatnih znanja i 
vještina te obavljanje razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. 
 
 
 

Članak 2. 
Provjera dodatnih znanja i vještina obuhvaća: 

 

• pisano testiranje, 
• razgovor s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti  
               kandidata na provedenom pisanom testiranju. 

 

Provjeri dodatnih znanja i vještina mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja za prijam u 
radni odnos stručnog suradnika za financijske, pravne i opće poslove u Odjel za financijske, pravne i opće poslove. 

Ako podnositelj prijave ne pristupi provjeri dodatnih znanja i vještina, smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj. 

 
Članak 3. 

 
Povjerenstvo za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) sastavlja popis zakonskih i podzakonskih propisa 
koji će biti obuhvaćeni pisanim testiranjem, a koji se odnose na djelokrug poslova po objavljenom Natječaju te o istom 
obavještava kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja. Povjerenstvo sastavlja i pitanja za pisano testiranje. 
Pisano testiranje provodi se u roku od 10 dana od dana dostave obavijesti kandidatima. Razgovor se provodi samo s 
kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju i to u roku od 10 dana nakon utvrđivanja 
rezultata pisanog testiranja. 
 

Članak 4. 
 
Po dolasku na provjeru dodatnih znanja i vještina od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne 
iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu 
pristupiti prethodnoj provjeri. 
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, provjera znanja i sposobnosti započinje pisanim testiranjem 
 
Na pisanoj provjeri kandidati mogu ostvariti od 1 do 10 bodova. Svaki točan odgovor nosi 1 bod. Na pisanom testiranju 
nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo 
koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. Pisano testiranje traje maksimalno 30 
minuta. 
 

Članak 5. 
 

Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se u kojoj mjeri je kandidat snalažljiv, komunikativan, kreativan, spreman na rad u 
timu i motiviran za rad u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije.  Rezultati intervjua boduju se s od 1 
do 10 bodova. 



 
 

Članak 6. 
 
Nakon provjere dodatnih znanja i vještina kandidata Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje 
rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. 
Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata Povjerenstvo dostavlja ravnatelju koji donosi rješenje o prijmu 
izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj. 
 

Članak 7. 
 

Ravnatelj  Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom 
natječaju te isti poništiti. 
 
 
 
 
                    Ravnatelj: 

        Stjepan Sirovec, mag.ing.traff. 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Povjerenstvo za provedbu natječaja, ovdje 
2. Pismohrana, ovdje 
 
 


