
                              

             REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

                  OPĆINA SELCA 

       JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

    Povjerenstvo za provođenje natječaja  

 

KLASA: 022-05-20-01/0003 

URBROJ: 2104/07-03-01/20-10 

Selca, 14. prosinca 2020. godine 

 

 

 

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a u svezi s objavljenim 

Javnim natječajem za izbor Pročelnika JUO Općine Selca od 25. studenog 2020. godine, te 

Članku 2. st. 3. Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prijem Pročelnika 

JUO Općine Selca, objavljuje  

 

 

P O Z I V  

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

(PISANO TESTIRANJE I USMENI RAZGOVOR) 

 

 

Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti može pristupiti 5 (pet) 

kandidata koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za imenovanje pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca: 

 

1. MARINA KOSTOVIČ PAPAK (Split) 

2. TOMA JAKŠIĆ (Selca) 

3. DENISA PROTULIPAC (Split) 

4. KARMELA ŠEGVIĆ (Split) 

5. LANA MARAS (Supetar). 

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u petak, 8. siječnja 2021. 

godine u 11:00 sati u zgradi Općine Selca (Općinska vijećnica - 1. kat), Trg Stjepana Radića 

5, Selca. 

 

 

 

 



 

 

Pravila testiranja 

 

a) Pisano testiranje 

• Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. 

• Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska  isprava 

radi utvrđivanja identiteta. 

• Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, 

mobitela; napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati 

testiranje. 

• Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatu biti podijeljena pitanja za 

provjeru znanja i sposobnosti. Testiranje sadrži ukupno 20 pitanja. 

• Smatra se da je kandidat položio ako je u provjeri postigao najmanje 50% ukupno moguće 

ostvarenih bodova provjere znanja i sposobnosti na pisanom testiranju. Kandidatu se za svaki 

točan odgovor dodjeljuje 0.5 bodova. Maksimalno se na pismenom testiranju može ostvariti 10 

bodova, dok je 5 ostvarenih bodova uvjet za pristupanje usmenom testiranju. 

  

b) Intervju 

• Intervju s kandidatom ako uspješno položi test bit će obavljen isti dan neposredno nakon 

utvrđivanja rezultata testiranja. 

• Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i 

motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova. 

• Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja rang listu kandidata 

(prema ukupno ostvarenom broju bodova). 

• Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom 

postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. 

• Općinski načelnik donosi rješenje o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Selca u roku od 8 (osam) dana od dana testiranja. 

• Protiv rješenja o imenovanju pročelnika, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni 

spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju. 

 

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno 

objavljene na web-stranici Općine Selca (www.selca.hr) i oglasnoj ploči Općine Selca. 

 

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

     Marčelo Štambuk, dr.med., v.r. 

 

 

 

 

 


