
 

 

                REPUBLIKA  HRVATSKA 

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN 

                 REPUBLIKE HRVATSKE 

Zagreb, 03. srpnja 2019. 

 

REZULTATI PRVE FAZE TESTIRANJA  

po objavljenom javnom natječaju za prijam u državnu službu  

na neodređeno vrijeme u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 

„Narodnim novinama“ broj 49/2019 od 15. svibnja 2019. godine. 

 

Testiranje je održano 02. srpnja 2019. godine  

 

Radno mjesto 1. Stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica, u Službi za gospodarsku suradnju, Sektor 

za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske 

Rezultati I. faze testiranja 

R. 

br.  

INICIJALI 

 (prezime  

i ime) 

GODINA 

ROĐENJA 

Provjera znanja, sposobnosti i 

vještine za radno mjesto  1. Stručni 

suradnik – 1 izvršitelj/ica u Službi 

za gospodarsku suradnju 

        Kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja    

1. Š.S. 1986. 9,5 
2. N.G. 1992. 8,5 
3. Š.P. 1984. 7,5 
4. L.L. 1973. 7,5 
5. Š.I. 1991. 7 
6. K.I. 1990. 6,5 
7. I.E. 1965. 6,5 
8. Č.M. 1985. 6,5 

        Kandidati koji nisu zadovoljili u prvoj fazi testiranja    

1. V.B. 1970. 4,5 

2. K.J. 1982. 4 

 

Napomena: 

U drugu fazu testiranja (provjera rada na računalu) upućuju se svi kandidati koji su zadovoljili 

u prvoj fazi testiranja. Smatra se da je kandidat zadovoljio u prvoj fazi testiranja, ako je ostvario 

najmanje 5 bodova.  

 

Druga faza testiranja održat će se 04. srpnja 2019. godine s početkom u 10,00 sati, u 

prostorijama Algebre, Maksimirska 58 a, 10 000 Zagreb. 



Nakon provedene druge faze testiranja, na razgovor (intervju) bit će upućeni kandidati/kinje 

koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata, 

odnosno ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju se 

upućuju svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja o čemu će kandidati/kinje biti 

naknadno obavješteni putem web stranice Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan 

Republike Hrvatske (www.hrvatiizvanrh.gov.hr). 
 

Razgovor (intervju) održat će se 08. srpnja 2019. godine s početkom od 10,00 sati u 

Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, III. kat, Trg hrvatskih 

velikana 6, 10 000 Zagreb. 

 

Komisija za provedbu javnog natječaja  

 

 

 

 

http://www.hrvatiizvanrh.hr/

