
 

                 

    REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA 

         G R A D    S E N J 

                   
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA  

KLASA:  112-02/17-01/02 

URBROJ: 2125-03/05-01/1-17-08 

Senj, 11. rujna 2017. godine 

 

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu 

Natječaja, upućuje  

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA 

(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) 

 

koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad 

Senj, Opći upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu, na radno mjesto 

referenta za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu, objavljenog u Narodnim novinama 

broj 82/2017 od 23. kolovoza 2017. godine. 

 

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata provodi Povjerenstvo za provedbu Natječaja 

imenovano od strane pročelnice Općeg upravnog odjela, odlukom od 31. kolovoza 2017. godine 

KLASA: 112-02/17-01/02, URBROJ: 2125-03/05-01/1-17-03. 

 

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) održat će se u ponedjeljak, 18. rujna 

2017. godine u 9,00 sati na adresi: Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, Senj,  II kat, (Ured 

Pročelnika Odjela za financije i gradski proračun). 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima prijavljenim na Natječaj koji su 

podnesli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a o čemu će isti 

dobiti pisani poziv na adresu  naznačenu u prijavi na natječaj. 

 

Kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti (pisanog 

testiranja) bit će pozvani na intervju. Intervju će se održati istoga dana i na istoj adresi u 

ponedjeljak, 18. rujna  2017. godine u 11,30 sati. 
 

Na provjeru znanja i sposobnosti kandidati su dužni ponijeti sa sobom važeću osobnu iskaznicu ili 

drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta. Kandidati 

koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.  

 

Smatra se da je  kandidat, koji ne pristupi pisanom testiranju, povukao prijavu na Natječaj. 

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, pravni i drugi izvori za testiranje, pravila 

i postupak testiranja objavljeni su na web stranici Grada Senja www.senj.hr. 

 

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici www.senj.hr i oglasnoj ploči Grada Senja. 
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