REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO‐DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
Upravni odjel za financije,
gospodarstvo i EU fondove
Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA: 112‐01/18‐01/49
URBROJ: 2175‐05‐04‐18‐07
Trilj, 24. prosinca 2018. godine
Povjerenstvo za provedbu natječaja u postupku prijma u službu u Grad Trilj, Upravni odjel za
financije, gospodarstvo i EU fondove na radno mjesto Pomoćnik voditelja projekta „Zaželi“ , na određeno
vrijeme 30 mjeseci na pola radnog vremena, uz probni rad od tri (3) mjeseca, na temelju članka 23., u svezi
sa člankom 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 86/08, 61/11 i 4/18‐ u nastavku teksta ZSN), podnosi v.d. pročelniku Upravnog odjela za financije,
gospodarstvo i EU fondove, sljedeće

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU (uključujući Rang listu)
po natječaju za prijam u službu u Grad Trilj, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove, na
radno mjesto Pomoćnik voditelja projekta „Zaželi“ , na određeno vrijeme 30 mjeseci na pola radnog
vremena uz probni rad od tri (3) mjeseca.

1.

V.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove Grada Trilja raspisao je
natječaj za prijam u službu u Grad Trilj, Upravni odjel financije, gospodarstvo i EU fondove, na radno mjesto
Pomoćnik voditelja projekta Zaželi, na određeno vrijeme 30 mjeseci na pola radnog vremena, uz probni rad
od tri (3) mjeseca, Klasa: 112‐01/18‐01/49, Urbroj: 2175‐05‐04‐18‐01, od 14. studenoga 2018. godine.

2.

Natječaj je objavljen na stranicama HZZ‐a i na web stranici Grada Trilja 14. studenoga 2018.,
Posljednji dan za podnošenje prijave na natječaj bio je 21. studenoga 2018. godine. Na web stranici Grada
Trilja www.trilj.hr objavljeni su podaci propisani u članku 19. ZSN‐a.

3.

V.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove Grada, rješenjem od 16.
studenoga 2018. godine, imenovao je Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Grad Trilj,
Upravni odjel financije, gospodarstvo i EU fondove na radno mjesto Pomoćnik voditelja projekta Zaželi, na
određeno vrijeme 30 mjeseci na pola radnog vremena, uz probni rad od tri (3) , u sljedećem sastavu: Marko
Župa, dipl.oec.‐ predsjednik; Marko Varvodić, mag.iur.‐ član; i Ivan Bugarin, dipl.ing. – član.

4.

Na natječaj za prijam u službu na radno mjesto pomoćnik voditelja projekta Zaželi zaprimljeno je 12
prijava.
Četiri(4) prijave nisu ispunjavale formalne uvjete natječaja.

5.

U postupku po natječaju za prijam u službu na radno mjesto Pomoćnik voditelja projekta Zaželi
Povjerenstvo je utvrdilo sljedeću listu podnositelja pravodobnih i potpunih prijava koji su ispunjavali sve
formalne uvjete propisane natječajem, i koji su time ostvarili pravo na pristup prethodnoj provjeri znanja i
sposobnosti kandidata.
1.
2.
3.
4.
5.

M.M., Trilj, rođ. 03.02.1964.,
K.N., Trilj, rođ. 12.03.1964.,
J.I., Trilj, rođ. 27.07.1987.
O.D., Trilj, rođ. 07.01.1981.
M.V., Trilj, rođ. 13.06.1985.
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6. S.M., Trilj, rođ. 20.03.1974.
7. P.S., Trilj, rođ. 29.05.1973.
8. Š.K., Trilj, rođ. 04.09.1986.
Dana 28. studenoga 2018. godine putem web stranice Grada Trilja navedeni kandidati pozvani su na pisano
testiranje.

6.

Pisano testiranje u postupku po natječaju za prijam u službu na radno mjesto Pomoćnik voditelja
projekta Zaželi održano je dana 04. prosinca 2018. godine u Gradskoj vijećnici grada Trilja.

Kandidati:
1. Š.K., Trilj, rođ. 04.09.1986.
2. O.D., Trilj, rođ. 07.01.1981.
nisu pristupili testiranju, te se smatra da su povukli prijavu na natječaj i biti će im vraćena dokumentacija
priložena prijavi.
Odaziv na pisano testiranje i rezultati testiranja prikazani su u sljedećoj tablici:

Red. Inicijali i adresa
broj

1.
2.
3.
4.
5.
6.

J.I., Trilj,
K.N., Trilj
M.M., Trilj
M.V.,Trilj
P.S., Trilj
S.M., Trilj

Datum
rođenja

Broj točnih
odgovora

Ostvareni broj
bodova

Mogući broj
bodova

27.07.1987.
12.03.1964.
03.02.1964.
13.06.1985.
29.05.1973.
20.03.1974.

16
16
11
11
10
7

8
8
5,5
5,5
5
3,5

10
10
10
10
10
10

Pravo na nastavak
sudjelovanja u
daljnjem postupku
provjere znanja i
sposobnosti
DA
DA
DA
DA
DA
NE

7.

Sukladno čl. 22. st. 5. ZSN pravo na intervju u postupku po natječaju za prijam u službu na radno
mjesto Pomoćnik voditelja projekta Zaželi ostvaruju kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz
svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada,
ako je ta provjera provedena.
Intervju se održao dana 17. prosinca 2018. godine u Gradskoj vijećnici grada Trilja s početkom u 14:30 sati.
Kandidatkinja:
1. K.N., Trilj, 12.03.1964‐
nije pristupila usmenom testiranju , te se smatra da je povukla prijavu na natječaj i biti će joj vraćena
dokumentacija priložena prijavi.
Odaziv na intervju i rezultati intervjua prikazani su u sljedećoj tablici:
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r. br.

Inicijali i adresa

1.
2.
3.
4.

M.V., Trilj
P.S., Trilj
M.M., Trilj
J.I., Trilj

8.

Datum rođenja

USMENI INTERVJU

13.06.1985.
29.05.1973.
03.02.1964.
27.07.1987.

Član
Povj. 1.
10
8
8
7

Član
Povj. 2.
10
8
8
7

Član
Povj. 3.
10
8
8
7

Ostvareni
broj
bodova

Mogući broj
bodova

10
8
8
7

10
10
10
10

U skladu s člankom 22. i 23. ZSN‐a, Povjerenstvo utvrđuje sljedeću:

RANG LISTU KANDIDATA PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA
(samo kandidati za koje je provedena potpuna prethodna provjera znanja i sposobnosti)

Pomoćnik voditelja projekta „Zaželi“ (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme 30 mjeseci na pola radnog
vremena, uz probni rad od tri (3) mjeseca.

Red.
broj

Inicijali i adresa
Datum rođenja

Pisano
testiranje

Usmeni
intervju

Ostvareni
broj bodova

Mogući broj
bodova

1.

M.V., Trilj
13.06.1985.
J.I., Trilj
27.07.1987.
M.M.,
Trilj03.02.1964
P.S., Trilj
29.05.1973.

5,50

10,00

15,50

20

8,00

7,00

15,00

20

5,50

8,00

13,50

20

5,00

8,00

13,50

20

2.
3.
4.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA:
Marko Župa, dipl.oec.,
Marko Varvodić, mag.iur.,
Ivan Bugarin, dipl.ing.

U privitku: spis natječajnog postupka
Dostaviti:
1) V.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove
2) Pismohrana
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