
                 
     REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
        OPĆINA MILNA 
NATJEČAJNO POVJERENSTVO 
 
KLASA:022-07/15-01/08 
URBROJ:2104/03-01-01-15-0012 
Milna, 24. kolovoza 2015. 
 

Z A P  I S N I K 
o utvrñivanju liste kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja  

Natječajnog povjerenstva za odabir kandidata za pročelnika Jednistvenog upravnog 
odjela Općine Milna 

 
Dana 24. kolovoza 2015. godine sastalo se Natječajno povjerenstvo za odabir kandidata za izbor 
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela (dalje u tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: 
 

1. Munevera Ursić, predsjednica 
2. Tonči Sanader, član i 
3. Marija Dijaković, članica 

radi pregleda pristigle dokumentacije na natječaj za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Milna i utvrñivanju liste kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. 
 
Povjerenstvo konstatira da je na natječaj pristiglo pet (5) zamolbi  i to: 
 
1. GORANA KUSTURA, iz Splita, Vinogradarska 61, dostavila je zamolbu dana 12.08.2015. 
godine, sa slijedećom dokumentacijom:                                                                                    
- životopis, 
- presliku diplome , 
- presliku osobne iskaznice ,  
- potvrdu poslodavca da ima 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje, 
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  ili da nije pravomoćno osuñen za 

kaznena djela iz članka 15. ZSN ( ne starije od 6 mjeseci ) , 
- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN   

 
2. IVAN ŠARIĆ, iz Solina, Matoševa ulica 161, dostavio je zamolbu dana 07.08.2015. godine, sa 
slijedećom dokumentacijom: 
- životopis, 
- presliku diplome , 
- presliku osobne iskaznice  i domovnice,  
- potvrdu poslodavca da ima 1 godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu, 
- Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje, 
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  ili da nije pravomoćno osuñen za 

kaznena djela iz članka 15. ZSN ( ne starije od 6 mjeseci ) , 
- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN  ( ne treba ovjeravati )  

 
3. MARLON MACANOVIĆ, iz Splita, Sarajevska 39, dostavio je zamolbu dana 11.08.2015. 
godine, sa slijedećom dokumentacijom: 
- životopis, 
- presliku diplome , 
- presliku osobne iskaznice ,  



- potvrdu poslodavca da ima 5  godina  radnog iskustva na odgovarajućim poslovim, presliku 
svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu, 

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje, 

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  ili da nije pravomoćno osuñen za 
kaznena djela iz članka 15. ZSN ( ne starije od 6 mjeseci ) , 

- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN   
 

4. ANITA VULOVIĆ, iz Splita, Table 13, dostavila je zamolbu dana 01108.2015. godine, sa 
slijedećom dokumentacijom: 
-  životopis, 
- presliku diplome , 
- presliku osobne iskaznice ,  
- potvrdu poslodavca da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje, 
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  ili da nije pravomoćno osuñen za 

kaznena djela iz članka 15. ZSN ( ne starije od 6 mjeseci ) , 
- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN  ( ne treba ovjeravati )  

 
5. TONI DOMAZET, iz Splita, Poljička 9, dostavio je zamolbu dana 08.08.2015. godine, sa 
slijedećom dokumentacijom:   
- životopis, 
- presliku diplome , 
- presliku osobne iskaznice ,  
- potvrdu poslodavca o upisu vježbe na odgovarajućim poslovima 
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje, 
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  ili da nije pravomoćno osuñen za 

kaznena djela iz članka 15. ZSN ( ne starije od 6 mjeseci ) , 
- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN  ( ne treba ovjeravati )  

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz 
natječaja, te konstatira da svih pet kandidata formalno ispunjavaju uvjete iz natječaja. Ova lista objavit 
će se na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Milna. 

Povjerenstvo ovim  objavljuje da će se prethodna provjera znanja održati 31. kolovoza 2015. 
godine u prostorijama Općine Milna sa početkom u 12,00 sati, sukladno članku 19. stavak 

7. ZSN. Za  kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra će se da je povukao prijavu na 
natječaj. 
                                                      

                                                                               
 

      NATJEČAJNO  POVJERENSTVO: 
 
 

      Munevera Ursić, predsjednica      
 

1.                                                                                                    


