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

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u daljnjem 

tekstu: ZSN) i Zaključka v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela o imenovanju Povjerenstva 

za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, u Grad Senj, Jedinstveni 

upravni odjel (KLASA: 112-02/19-01/05, URBROJ: 2125-03/03/1-19-03 od dana 21. kolovoza 

2019. godine), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u punom sastavu 

pristupilo je dana 9. rujna 2019. godine otvaranju prijava po javnom natječaju koji je objavljen u 

Narodnim novinama broj 78/2019 od 21. kolovoza 2019. godine, za prijam u službu na 

neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, 

na radno mjesto: 

˗ samostalni upravni referent za lokalnu i mjesnu samoupravu, odnose s javnošću, udruge i 

kadrovsku evidenciju (1 izvršitelj/ica). 

 

 U otvorenom roku zaprimljena je 1 (jedna) prijava i to: 

 

˗ ADRIJANA NEKIĆ, Rapska 19, 53270 Senj  

Prijava je pravodobna i potpuna. 

  

 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje 

 

 

LISTU KANDIDATA 

 

 

 prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem za 

prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, u Grad Senj, 

Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto samostalni upravni referent za lokalnu i mjesnu 

samoupravu, odnose s javnošću, udruge i kadrovsku evidenciju i to: 

 

˗ ADRIJANA NEKIĆ, Rapska 19, 53270 Senj  

 

 Pozivaju se kandidati s liste na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) 

koje će se održati u petak, 20. rujna 2019. godine u 08:00 sati na adresi: Grad Senj, Obala dr. 

Franje Tuđmana 2, Senj, II kat, a isti dan će se s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% 

bodova iz pisanog testiranja, provesti intervju.  



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

pripremanje kandidata za provjeru znanja te sve ostale informacije vezane uz isto objavljeni su 

22. kolovoza 2019. godine na službenoj web stranici Grada Senja www.senj.hr. 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Oglasna ploča Grada Senja, 

2. Mrežne stranice www.senj.hr 

3. Pismohrana. 

Povjerenstvo za provedbu javnoj natječaja za 

prijam u službu 

 

1. Mislav Bilović, dipl. iur., predsjednik, v.r. 

 
2. Ivana Katalinić, mag. oec., član, v.r. 

 
3. Daliborka Rončević, dipl. oec., član, v.r. 
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