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Zagreb, 21. siječnja 2020.

POZIV ZA TESTIRANJE
(Prva faza)
Sukladno Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme – redoviti prijam
u Ministarstvo financija, Carinsku upravu, objavljenog dana 18. listopada 2019. u Narodnim novinama
broj 99/19, na web stranicama Ministarstva uprave, Ministarstva financija, Carinske uprave i Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje pozivaju se kandidati/kinje koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te
ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja na pisanu provjeru znanja osnova upravnog područja
za koje je raspisan javni natječaj, u:

srijedu, 29. siječnja 2020.
i to za radna mjesta:

• PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT
CARINSKI URED ŠIBENIK
6. carinik II. vrste – vježbenik – 1 izvršitelj
CARINSKI URED PLOČE
7. carinik II. vrste – vježbenik – 1 izvršitelj
CARINSKI URED DUBROVNIK
8. carinik II. vrste – vježbenik – 1 izvršitelj
GRANIČNI CARINSKI URED METKOVIĆ
9. carinik III. vrste – vježbenik – 2 izvršitelja

NA ADRESI:
- na Sveučilištu u Splitu, Sveučilišnom odjelu za stručne studije, Kopilica 21, Split

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja bit će
obaviješteni o terminu testiranja putem elektroničke pošte

Napomena:
Za kandidate koji su podnijeli prijave za više radnih mjesta iz javnog natječaja provest će se navedenog
dana pisana provjera znanja osnova upravnog područja za sva radna mjesta za koja ispunjavaju formalne
uvjete iz javnog natječaja.

PRAVILA TESTIRANJA
1. Kandidati/kinje su dužni podnijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument.
2. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće
identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati
identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim
natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto
za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
3. Po utvrđivanju identiteta, kandidat/kinje će biti upućeni u odgovarajuću dvoranu gdje će se
održavati testiranje. Kandidatima/kinjama će biti podijeljeni testovi za provjeru znanja. Kandidat
je dužan vlastoručno upisati ime i prezime na za to označenom mjestu na testu.
Test se piše isključivo kemijskom olovkom.
4. Za testiranje kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su
kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su dobili najmanje 5 (pet) bodova.
5. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
-

koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
napuštati prostoriju za vrijeme testiranja;
razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama, niti na drugi način remetiti koncentraciju
kandidata/kinja.

Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila iz točke 5. bit će udaljeni s testiranja, a njihov
rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
Za vrijeme boravka u službenim prostorijama kandidati/kinje su dužni poštivati kućni red i
postupati prema uputama službenih osoba.
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