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Na temelju članka 20. stavka 4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/06 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja upućuje 

 
P O Z I V 

za intervju/razgovor 
 

kandidatima koji su ostvarili potreban broj bodova na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti 
kandidata natječaja za prijam u službu službenika/ce u Upravni odjel za gospodarstvo, 
društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove na neodreĎeno vrijeme uz obavezni 
probni rad od 3 mjeseca  na radnom mjestu viši stručni suradnik – samostalni upravni referent  
za imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti (II. kategorija), objavljenog u „Narodnim 
novinama“ broj 102/2017 od 18. listopada 2017. godine (u nastavku: Javni natječaj) 14. 
studenog 2017. godine. 
 
 Intervju/razgovor održati će se četvrtka, 23. studenoga 2017. godine u zgradi Gradske 
uprave Grada Duge Rese na adresi Trg sv. Jurja 1, Duga Resa u kabinetu Gradonačelnika. 
 
 Po dolasku na intervju/razgovor od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće 
identifikacijske isprave radi utvrĎivanja identiteta. Kroz intervju/razgovor s kandidatima utvrĎuju 
se njihovi interesi, profesionalni ciljevi i motivacija za rad. Razgovor s kandidatima se provodi u 
trajanju do 15 minuta sa svakim kandidatom pojedinačno. Intervju/razgovor s kandidatima će biti 
bodovan od 1 do 10. 
Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervju/razgovor ako je dobio najmanje 5 bodova. 
 Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio intervju/razgovor, povukao prijavu na javni 
natječaj i više se ne smatra kandidatom po predmetnom javnom natječaju. 
Nakon provedenog testiranja i intervju/razgovor Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će 
rang-listu kandidat prema ukupnom broj ostvarenih bodova koje uz Izvješće o provedenom 
postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva dostavlja pročelniku nadležnog Upravnog 
odjela koji donosi rješenje o prijemu u službu koji se dostavlja svim kandidatima s rang liste 
kandidata. 
 Vodeći računa o Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 
106/12) Poziv na intervju/razgovor sa cjelovitim rasporedom upućen je kandidatima putem e-
pošte te su obaviješteni telefonskim putem. 
Ovaj poziv objavljen je na web stranici Grada Duge Rese i na oglasnoj ploči. 
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