
                       
         REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
             OPĆINA MILNA 
NATJEČAJNO POVJERENSTVO 
 
KLASA:022-07/15-01/08 
URBROJ: 2104/03-01/1-15-13 
Milna, 24. kolovoza 2015. 
 
Na temelju čl.20.stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj  i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi Natječajno povjerenstvo za provedbu natječaja 
za izbor pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna (dalje u tekstu: 
Povjerenstvo), dana 24. kolovoza 2015. godine objavljuje  
 

P O Z I V  
Za obavljanje prethodne provjere znanja i sposobnosti 

 
Pisano testiranje kandidata za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Milna obavit će se u ponedjeljak 31. kolovoza 2015. godine u 
prostorijama Općine Milna u 12,00 sati, a potom će se obaviti intervju. 

 
Prethodnoj provjeri mogu pristupiti 

1. Gorana Kustura 
2. Ivan Šarić 
3. Marlon Macanović 
4. Anita Vulović 
5. Toni Domazet 

 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete 
natječaja provest će se putem pisanog testiranja i intervjua. 
 
Pisano testiranje obuhvaća: 

1. Provjeru znanja rada na računalu 
2. Provjeru znanja iz pravnih propisa: 

- Ustav RH, 
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
- Zakon o lokalnim izborima 
- Zakon o općem upravnom postupku 
- Zakon o službenicima i namještenicima lokalne područne (regionalne ) 

samouprave 
- Zakon o proračunu 
- Statut Općine Milna 

Provjera znanja i sposobnosti  obuhvaća i izradu jednog rješenja u upravnom 
postupku. 
 
Intervju obuhvaća: 

- Provjera socijalnih vještina 
- Provjera motivacije 

 



Za svaki dio pisane provjere kandidatima se dodjeljuje odreñeni broj bodova od 1 do 
10. Intervju se provodi samo sa kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz 
testa. 
 
Obavljanje prethodne provjere znanja i sposobnosti: 
Pisano testiranje obavit će se pred Povjerenstvom, a kandidati će pisati test svi 
istovremeno u trajanju od 45 minuta. Test će se rješavati zaokruživanjem točnog 
odgovora. Bit će ponuñen samo  jedan točan odgovor. 
Pisano testiranje se boduje od 1 do 10 bodova. 
Za 6 točnih odgovora 1 bod 
Za 7 točnih odgovora 2 boda 
Za 8 točnih odgovora  3 boda 
Za 9 točnih odgovora 4 boda   
Za 10 točnih odgovora 5 bodova  
Za 11-12 točnih odgovora  6 bodova 
Za 13-14 točnih odgovora 7 bodova  
Za 15-16 točnih odgovora  8 bodova 
Za 17-18 točnih odgovora  9 bodova 
Za 19-20 točnih odgovora  10 bodova 
 
Pravila testiranja 
Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatražena identifikacija radi 
utvrñivanja identiteta. 
Po utvrñivanju identiteta kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem 
roku ih treba riješiti. 
Kandidat je uspješno položio test ako ostvari 50% bodova. 
Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno: 

- Koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama 
- Koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva 
- Napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija 
- Razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati 

druge kandidate 
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere 
znanja a njegov test Povjerenstvo neće ocijenjivati niti priznati. 
 
Intervju 
Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova. 
Intervju se provodi razgovorom Povjerenstva sa svakim pojedinim kandidatom. Svaki 
intervju se boduje bodovima od 1 do 10. 
Rang lista: 
Nakon provedene prethodne provjere znanja i intervjua Povjerenstvo utvrñuje rang 
listu prema ukupno ostvarenim bodovima, te podnosi načelnici Izvješće  o 
provedenom postupku zajedno s utvrñenom rang listom. 
 
 
 

Natječajno povjerenstvo 
 
 
 


