
 
   KLASA: 112-02/21-01/4 

URBROJ: 2182/09-21-12 

Oklaj, 19. srpnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN broj 86/08,61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja u 

predmetu prijema referenta-administrativnog tajnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Promina, utvrđuje 

RANG LISTU KANDIDATA ZA SLUŽBENIKA – REFERENTA-ADMINISTRATIVNOG TAJNIKA 

U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PROMINA 

 

Inicijali kandidata Godina rođenja 
Rezultat pisanog 
dijela ispita 

Rezultat  - 
intervju 

Ukupno 

A.DŽ. 1983. 27/40 (67,50%) 8/10 (80%) 35/50 (70,00%) 

M.G. 1991. 21,5/40 (53,75%) 
Nije ostvaren 
bodovni prag na 
pisanom dijelu 

Nije ostvaren 
bodovni prag na 
pisanom dijelu 

A.P 1990. 16,5/40 (41,25%) 
Nije ostvaren 
bodovni prag na 
pisanom dijelu 

Nije ostvaren 
bodovni prag na 
pisanom dijelu 

T.P. 1988. 14/40 (35%) 
Nije ostvaren 
bodovni prag na 
pisanom dijelu 

Nije ostvaren 
bodovni prag na 
pisanom dijelu 

A.M. 1991. 9/40 (22,50%) 
Nije ostvaren 
bodovni prag na 
pisanom dijelu 

Nije ostvaren 
bodovni prag na 
pisanom dijelu 

 

Obrazloženje 

Povodom raspisanog javnog natječaja za prijam referenta-administrativnog tajnika u Jedinstveni 

upravni odjel Općine Promina, objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 73/2021 od 30. lipnja 2021. 

godine, na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnoj službi Šibenik, Ispostavi Drniš, 

oglasnoj ploči Općine Promina i službenim internetskim stranicama Općine Promina www.promina.hr, 

Povjerenstvo za provođenje natječaja utvrdilo je da formalne uvjete natječaja ispunjava sedam 

kandidata te su isti putem Poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje) od 14. srpnja 

2021. godine bili pozvani na provjeru znanja. 

Pet kandidata je pristupilo provjeri znanja. 

http://www.promina.hr/


Provjera je provedena dana 19. srpnja 2021. godine. Pisani dio provjere znanja proveden je iz četiri 

područja, i to iz:  

• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) 

• Statut Općine Promina (Službeno glasilo Općine Promina br. 1/21, 4/21) 

• Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) - PRVI DIO- Glava I. i DRUGI DIO-Glava VI 

• Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09) 

te usmeni dio – intervju. 

Nakon provedenog postupka utvrđena je lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. 

 

 

 

 

 

                                                               POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA 

 

                                                              1. Ante Čupić              ____________________ 

                                                              2. Jelena Lojić Pokrovac               ____________________ 

                                                              3. Zvonko Bare   ____________________ 

 

 
 


