REPUBLI KA HRV ATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
KLASA: 112-02/21-01/01
URBROJ: 2125-07/1-22-23
Gospić, 25. veljače 2022. godine

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi («NN» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu natječaja
objavljuje
OBAVIJEST
o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua
- za radno mjesto referenta – matičara u izdvojenom mjestu rada Novalja u Upravnom odjelu za
opću upravu
Testiranje kandidata održat će se u četvrtak 3. ožujka 2022. godine s početkom u 9,00 sati u
prostorijama Ličko-senjske županije, Gospić, dr. Franje Tuđmana 4 (Upravni odjel za poslove
Župana i Županijske skupštine – Sala za sastanke).
Pisano testiranje i intervju provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja objavljenog 4. veljače 2022. godine u «Narodnom
novinama» br. 16 za prijam službenika/ce u Upravni odjel za opću upravu Ličko-senjske županije.
Testiranje se provodi nakon provedenog javnog natječaja i utvrĎene liste kandidata prijavljenih
na natječaj.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju
formalne uvjete natječaja.
Kandidati koji su se prijavili na natječaj, a nisu dobili pisanu obavijest elektroničkom poštom da
ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja mogu pristupiti testiranju, jer kandidate koji udovoljavaju uvjetima
oglasa nismo dužni pojedinačno pisano obavijestiti.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Prilikom provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidati su obvezni pridržavati se
svih epidemioloških mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja
epidemije bolesti COVID19.
Pri ulasku u zgradu Ličko-senjske županije od kandidata će biti zatraženo predočavanje
COVID potvrde. Osobe bez COVID potvrde neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i
sposobnosti.
Objavom ovog poziva na web stranici Ličko-senjske županije www.licko-senjska.hr i oglasnoj
ploči kandidati se smatraju obaviještenim o pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.
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