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Povjerenstvo za provođenje natječaja 
 
 
KLASA: UP/I-112-01/21-01/0005  
URBROJ: 2104/07-02-01/21-09  
Selca, 20. srpnja 2021. godine 
 
Na temelju članka 20., 21., 22. i 23. 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 imenovanje Pročelnika JUO Općine Selca na određeno puno 
radno vrijeme od 16. lipnja 2021. godine (Hrvatski zavod za zapošljavanje, oglasna ploča 
Općine Selca i web stranica Općine Selca), te članku 2. st. 5. Odluke o imenovanju Povjerenstva 
za provođenje natječaja za prijem Pročelnika JUO Općine Selca, objavljuje 
 
 

Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti i 

rang listu ostvarenih rezultata kandidata 

 

I. Prethodna pismena provjera znanja i sposobnosti kandidata održana je 20. srpnja 2021. 
godine, u vijećnici Općine Selca, Trg Stjepana Radića 5, s početkom u 11:00 sati. 

II. Kandidati koji su ispunjavali formalne uvjete pozvani su na prethodnu provjeru znanja 
i sposobnosti. Kandidati su obaviješteni putem Poziva na prethodnu provjeru znanja i 
sposobnosti (KLASA:UP/I-112-01/21-01/0005, URBROJ: 2104/07-02-01/21-08) od 5.  
srpnja 2021. godine, koji je javno objavljen na službenim web stranicama Općine Selca, 
te također dostavljen preporučenom poštom na adrese kandidata.  

III. Podaci o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljeni su na 
web stranici, kao i način obavljanja prethodne provjere s pravnim izvorima za 
pripremanje kandidata za tu provjeru kroz Obavijest i uputu 
kandidatima/kandidatkinjama u postupku natječaja za imenovanje Pročelnika/ce 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca od 5. srpnja 2021. godine. 

IV. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata uključivala je pisano testiranje iz 
poznavanja sljedećih područja: 

     a) Opći dio - sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH, 
osnove poznavanja djelokruga i ustrojstva, te načina rada jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Općine Selca.  



         b) Posebni dio - testira se provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za 
obavljanje poslova radnog mjesta, a temelji se na sljedećim propisima: Zakon o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi , Zakon 
o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o pravu na 
pristup informacijama, Zakon o komunalnom gospodarstvu i Zakon o lokalnim 
izborima. 

V. O područjima testiranja kandidati su bili pravovremeno obaviješteni kao i činjenici da 
usmenom testiranju pristupaju kandidati koji su ostvarili najmanje 50% na pismenom 
dijelu testiranja. 

VI. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pozvani su sljedeći kandidati: 

1. Marina Kostović iz Splita, Pod kosom 30, 
2. Luka Klarić iz Splita, Valpovačka 15, 
3. Petar Bezmalinović iz Selaca, Podsmrčevik 4 

 
VII. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata odazvali su se sljedeći kandidati: 

1. Marina Kostović iz Splita, Pod kosom 30, 
2. Petar Bezmalinović iz Selaca, Podsmrčevik 4 

VIII. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti nisu se odazvali sljedeći kandidati: 

1. Luka Klarić iz Splita, Valpovačka 15 
 

IX. Na pismenom testiranju kandidati su ostvarili sljedeće bodove: 

• Petar Bezmalinović ….. 9,25 

• Marina Kostović ………5,00 

X. Usmeno testiranje (razgovor s kandidatima) je organiziran neposredno nakon pismene 
provjere i ocjenjivanja koje se je održalo u Općinskoj vijećnici s početkom u 12:30 sati. 
Usmenom testiranju su pristupili svi kandidati koju su u pismenom dijelu testiranja 
ostvarili više od 50% mogućih bodova.  
 

XI. Povjerenstvo je nakon obavljenog usmenog testiranja ustanovilo da kandidati ne 
pokazuju podjednaku motivaciju i interes za radno mjesto kao i želju za trajnim 
usavršavanjem i profesionalnim napredovanjem, te je dodijelilo sljedeće bodove: 

•  Petar Bezmalinović ……. 10 

• Marina Kostović …………8 

XII. Nakon provedenog pismenog i usmenog testiranja kandidata Povjerenstvo sastavlja 
konačnu rang listu kandidata, kako slijedi: 

Red.br. Ime i prezime Pismeno 
testiranje 

Usmeno testiranje Ukupno ostvareni 
bodovi 

1. Petar Bezmalinović 9,25 10 19,25 
2. Marina Kostović 5,00 8 13,00 

 



 
XIII. Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti i rang listi kandidata 

dostavlja se sukladno članku 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) 
Općinskom načelniku na postupanje. 
 

XIV. Općinski načelnik donosi Rješenje o prijemu u službu Pročelnika Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Selca. 

 

 

PREDSJEDNIK 
POVJERENSTVA ZA 
POVOĐENJE NATJEČAJA: 

Stjepko Tomaš, mag. ing., v.r. 

 

 


