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

(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za 

provedbu natječaja objavljuje 

P O Z I V 

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

 

I. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: 

Viši referent za financije i proračun u Jedinstveni upravni odjel Grada Komiže, objavljenog u 

„Narodnim novinama“ i na web-stranicama Grada Komiže dana 10.03.2022., utvrdilo je da 

pismenom testiranju mogu pristupiti kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, tj. 

čija prijava je pravodobna i uredna. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili 

ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i 

ne mogu pristupiti testiranju. Povjerenstvo će putem kontakta navedenih u prijavama 

obavijestiti sve kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete. 

 

II. 

Utvrđuje se da kandidati koji zadovoljavaju sve uvjete  iz  natječaja trebaju pristupiti provjeri 

znanja i sposobnosti koje će se održati u prostorima gradske uprave Grada Komiže, Komiža, 

Hrvatskih mučenika 17, dana 28. ožujka (ponedjeljak) 2022. s početkom u 10,00 sati. 

Na provjeru je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku. Ne postoji 

mogućnost naknadne provjere znanja i sposobnosti, bez obzira na razloge koje pojedinog 

kandidata eventualno priječe da provjeri pristupi u naznačeno vrijeme. 

III. 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od slijedećih faza:  

- Pisano testiranje trajat će 45 minuta. Provjera se boduje na način da svaki kandidat može 

pismenim odgovorima na postavljena pitanja ostvariti ukupno 10 bodova. 

- Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog 

testiranja. Kroz razgovor s kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija 

za rad u lokalnoj službi. Konačna ocjena intervjua je prosjek ukupne ocjene Povjerenstva, a 

može se ostvariti do 10 bodova.  

Smatra se da je kandidat koji se ne odazove na neku od navedenih faza provjere (bez obzira na 

razloge) povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji tijekom 

provjere remeti mir i/ili pravila ponašanja. Informacije o provedbi postupka prethodne provjere 

znanja i sposobnosti, tj. o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za pisano  

testiranje, navedene su u tekstu UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA, koja je prethodno 

objavljena  na web-stranici Grada Komiže (www.komiza.hr). 

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo za 

provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenog na 

pisanom testiranju i intervjuu, te ju dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela. 

Pročelnik donosi rješenje o prijemu najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje 

prijava, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na natječaj. 

IV. 

Ovaj Poziv objavljuje se na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Komiže. 

 

U Komiži, 18. ožujka 2022. 

POVJERENSTVO  

ZA PROVEDBU NATJEČAJA 


