REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠOLTA
Jedinstveni upravni odjel

Povjerenstvo za provedbu postupka
javnog natječaja
KLASA: 112-02/20-01/02
URBROJ: 2181/03-04-20-15
Grohote, 30.04. 2020. godine
Rezultati prethodne provjere znanja i sposobnosti
u postupka javnog natječaja za prijam u službu za imenovanje
pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta, 1 (jedan) izvršitelj/ica
na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.
Dana 29.04. 2020. godine u prostorijama općinske vijećnice Općine Šolta,
Podkuća 8, Grohote, s početkom u 10.00 sati proveden je postupak prethodne provjere
znanja i sposobnosti za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Šolta, 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u
trajanju od 3 (tri) mjeseca.
Javni natječaj je objavljen 08.04.2020. u narodnim novinama broj 43/2020,
stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Općine
Šolta.
Na temelju pristiglih prijava na natječaj Povjerenstvo za provedbu postupka javnog
natječaja je utvrdilo da sljedeći kandidati ispunjavaju formalne uvjete:
1. Marlon Macanović
2. Ante Kelam
3. Nataša Nazor Jovović
4. Joško Bule
Dana 22.04.2020. putem e-mail svi kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete bili su
obaviješteni o terminu prethodne provjere znanja i sposobnosti
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pristupili su sljedeći kandidati:
1. Marlon Macanović
2. Ante Kelam
3. Nataša Nazor Jovović
Joško Bule nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, te se smatra da je kandidat
povukao prijavu na natječaj.

REZULTATI TESTIRANJA:
Redni
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bodova

Mogući broj
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intervju

1.

Marlon Macanović

3,5

10

NE

2.

Ante Kelam

2

10

NE

3.

Nataša Nazor Jovović

10

10

DA

Rezultati testiranja objaviti će se dana 04.05. 2020. godine na web stranici Općine
Šolta, te na oglasnoj ploči Općine Šolta, te kandidatima putem e-maila
Intervju (razgovor) sa kandidatima koji ostvare više od 50% bodova na pismenom
testiranju, obaviti će se u srijedu 06.05. 2020. godine u prostoru Vijećnice Općine Šolta s
početkom u 10.00 sati.
Povjerenstvo za provedbu natječaja
za prijam u službu

