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GRAD SINJ

Povjerenswo za provedbu natjedaja

KLASA: l12-01122-0111
URBROJ: 21 8't -8-03 -22-l 2
Sinj, 24. svibnja 2022. godine

Povjerenstvo za provedbu nadedaja u postupku prijma u sluZbu u Grad Sinj, Ured Grada, nd,radno
mjesto - Prodelnik Ureda Grada ( I izvriitelj, m/Z), na neodretleno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca,, na
temelju dlanka 23., u svezi sa dlancima 17. il9. Zakona o sluZbenicima inamjeStenicima u lokalnoj ipodrudnoj
(regionalnoj) samoupravi (,Narodne novine", br.86/08,61/lI,04l18,lrn 19, u.hastavku teksta ZSN), podnosi
Gradonadelniku Grada Sinja. Miru Bulj

IZVJESCE O pROvEDf,NOM POSTUPKU (ukljuiuju6i Rang listu)

po natjedaju za prijm u sluZbu u Grad Sinj, Ured Grada, na radno mjesto-Prodelnik Ureda Grada (l izvriitelj,
m/Z), na neodretleno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca

l. Gradonadelnik Grada Sinja raspisao je natjedaj za prijam u sluZbu na radno mjesto - Prodelnik
Ureda Grada (l izvr5itelj, m/Z), na neodredeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca" Klasa: I l2-
01122-0111,Urbroj: 218l-8-03-22-1, od 08. travnja 2022. godine.

2. Natjedaj je objavljen 08. travnja 2022.g. u,,Narodnim novinama", br.4412022.,te l l.tavn)a 2022.
g.,na oglasnoj plodi i web - stranici Grada Sinja. Posljednji dan za podnoSenje prijave na natjedaj
bio je 19. travnja 2022. g. Na web stranici Grada Sinja www.sinj.hr objavljeni su podaci propisani u
dlanku 19. ZSN-a.

3. Gradonadelnik Grada Sinja je rje5enjem od 04. travnja 2022.9., imenovao Povjerenstvo za
provedbu natjedaja u sljede6em sastavu: Ivan Medvid, dipl.iur., predsjednik, Mr. sc. Ivana Pavi6,
dipl.inf., dlan i Jasna Mijii-Trogrli6,dipl.oec., dlan.

4. Na natjedaj za prijam u sluZbu na radno mjesto - Prodelnik Ureda Grada (1 izvriitelj, miZ), na
neodredeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca zaprimljeno je pet (5) prijava.
Utvrtleno je da detiri (4) prijave ispunjavaju formalne uvjete natjedaja.

5. U postupku po nadedaju za prijam u sluZbu za radno mjesto - Prodelnik Ureda Grada (l izvrSitelj,
m/Z). na neodredeno vrijeme, uz protrni rad od tri (3) mjeseca, Povjerenswo je uwrdilo sljede6u listu
podnositelja pravodobnih i potpunih prijava (prema abecednom redu inicijala prezimena) koji su
ispunjavali sve formalne uvjete propisane natjeEajem i koji su time oswarili pravo na pristup
prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata.
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B.M.,Bmaze, rod. 04.08. 1975.g.,
D.P.N., Sinj, rotl. I 5.02. I 962.g.,
M.I., Sinj, rod. 23.06.1917 .9.,
T.S., Sinj, rod. 06. I 1.1961.g.,

Dana 10. svibnla 2022.9., putem web stranice i oglasne plo6e Grada navedeni kandidati pozvani su na
pisano testiranje za dan 17, svibnja 2022. g.,s podetkom u 10:00 sati.

6. Pisano testiranje za radno mjesto - Prodelnik Ureda Grada (l izvr5itelj, n/2), na neodredeno
vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca,, odrZano je dana 17. svibnja 2022. g. u Gradskoj vije6nici
Grada Sinja.

Pisanom testiranju nisu pristupili sljede6i kandidati:
l. 8.M., Brnaze, rod. 04.08.1975.g.,
2. D.P.N., Sinj, ro<1. 15.02.1962.g.
Sukladno dlanku 22. st. 2. ZSN-a smatra se da su navedeni kandidati polukli prijavu na natjedaj.

Pravo na nastavak sudjelovanja u daljnjem postupku provjere manja i sposobnosti, a kako bi stekli pravo na

usmeni intervju, sukladno ilanka 22. st. 5. ZSN ostvaruju kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz
svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktidnog rada, ako
je ta provjera provedena.

7. Dana 17. svibnja 2022. godine, kandidat za radno mjesto - Prodelnik Ureda Grada (l izvriitelj,
m/Z), na neodretleno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, koji je ostvario najmanje 50%

bodova iz provjere znanja i sposobnosti - pisanog testiranja, pozvan je na usmeni intervju.

Sukladno 81.22. st.5. ZSN pravo na intervju ostvaruju kandidati koji su ostvarili najmanje 50%

bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktidnog

rada, akoje ta provjera provedena. Intervju se odriao dana 24. svibnja 2022. godine u prostoriji Ureda Grada

Sinja, s podetkom u l0:00 sati.

Odaziv na intervju i rezultati intervjua prikazani su u slijede6oj tablici:

I
2

3

4

Red
broj

Inicijali
adresa

1 Broj todnih
odgovora

Ostvareni
broj bodova

Mogu6i broj
bodova

Pravo na nastavak
sudjelovanja u

daljnjem postupku
provjere znanja i

sposobnosti
1 M.I.,Sinj 23.06.1977 .g., t3,st20 6,75 10 DA

06.11.1961.g. 9,5120 4,75 10 NE

Datum rodenja USMENI INTERVJU Ostvareni
broj

bodova

Mogu6i broj
bodova

e lan
Povj. l .

Clan
Povj. 2

e lan
Povj. 3.

I M.1., Sinj 23.06.1977 .g. l0 l0 10 10 l0

2

Odaziv na pisano testiranje irezultati testiranja prikazani su u slijede6oj tablici:

Datum
rodenja

1 T.S., Sinj



8. U skladu s dlankom 22. i 23. ZSN-a, Povjerenstvo utvrduje slijede6u:

RANG LISTU KANDIDATA PREMA UKUPNOM BROJU OSTVAREIItrI BODOVA
ZA RADNO MJESTO _ PROCTT,XU< MTNA GRADA SINJA

(samo kandidati za kojeje provedena potpuna prethodna provjera znanja i sposobnosti)

Red
broj

lnicijali i adresa
Datum rodenja

Pisano
testiranje

Usmeni
intervju

Ostvareni
broj bodova

Mogu6i
broj

bodova

M.1., Sinj, roil.
23.06.1977 .g.

6,75 l0 16,75

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEdAJA

Predsjednik Povjerenswa, Ivan Medvid, dipl.iur.,
elan Povjerenstva, Mr. sc. Ivana Pavi6, dipl.
Clan Povjerenstva, Jasna Miji6-Tro9rli6, dip 'dy'l.oec. C

U privitku: spis natjeaajnog postupka

Dostaviti
1. Gradomlelniku Grada Sinja
2. Arhiva
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