
 
POZIV NA TESTIRANJE 

 
kandidatima koji su podnijeli prijavu na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo financija, 
Poreznu upravu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 107/22 od dana 16. rujna 2022. godine za 
Područni ured Šibenik (točke 54. – 56. Javnog natječaja). 
 
Za kandidate koji su uz prijave podnesene na točke Javnog natječaja 54. – 56., prijave podnijeli 
i na ostale točke Javnog natječaja pisana provjera za ostale točke obavit će se u terminu 
testiranja za točke 54. – 56. Javnog natječaja. 

Testiranje se provodi u dvije faze. 

1. Prva faza testiranja, na koju se upućuju svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete 
Javnog natječaja i podnijeli su pravodobnu i potpunu prijavu, održat će se dana 27. 
listopada 2022. godine u vrijeme navedeno u tablici rasporeda testiranja, u prostorijama 
Veleučilišta u Šibeniku, na adresi Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik, prizemlje, dvorana 
B. 

2. U drugu fazu testiranja kandidata radi provjere znanja rada na računalu uputit će se samo oni 
kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja i to 15 kandidata za svako radno 
mjesto. 

 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.  
 
Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće 
identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu 
pristupiti testiranju.  
 
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena testiranja.  
 
Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:  

➢ koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama  

➢ napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija  

➢ koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva  

➢ razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti koncentraciju kandidata. 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši jedno od gore navedenih pravila biti će udaljen s provjere znanja, a 
njegov rezultat Komisija za provedbu javnog natječaja neće priznati niti ocjenjivati. 

 

PODRUČNI URED ŠIBENIK 

Točke Javnog natječaja: 

54. – 56. 

27. listopada 2022. 

PREZIME VRIJEME TESTIRANJA 

A – Ž 09:00 

 


