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Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Baška, na radno mjesto „referent za razrez i naplatu općinskih poreza“ 
temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), objavljuje  
 

O B A V I J E S T 
o vremenu održavanja pisanog testiranja  

 
Pisano testiranje i intervju provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji 
ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Baška, na radno mjesto „referent za razrez i naplatu općinskih poreza“ 
objavljenog 7. veljače 2020. godine u „Narodnim novinama“ broj 15/20. 
 
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne 
uvjete iz natječaja. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će pozvani na pisano 
testiranje putem telefona ili e-maila.   
 
Pisano testiranje održati će se u utorak 3. ožujka 2020. godine, s početkom u 10:00 sati, u 
prostorijama Općine Baška, Palada 88, 51523 Baška, (II. kat – vijećnica). 
 
Pisano testiranje traje 45 minuta, a istog dana nakon objave rezultata pisanog testiranja, biti će 
objavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na testu. 
 
Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web stranici Općine Baška www.baska.hr. Ako 
kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na predmetni natječaj.  
Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, biti će zatraženo od kandidata 
predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.  
Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. 
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Dostaviti:  
1. oglasna ploča - ovdje 
2. www.baska.hr 
3. pismohrana - ovdje  


