
Poziv na testiranje i intervju-pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela 

 

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  

(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11), Povjerenstvo za provedbu  

natječaja za prijam u službu na radno mjesto pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Muć, upućuje  

 

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU 

 

Dana 03.lipnja 2014. godine (utorak) s početkom u 9,00 sati u zgradi Društvenog doma u 

Općinskoj vijećnici Općine Muć, Donji Muć 183,21203 Donji Muć održati će se postupak 

provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta 

 

 pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć 

  

a temeljem objavljenog Natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Muć  koji je objavljen u Narodnim Novinama br.56 od 07.svibnja 2014. godine 

na oglasnoj ploči te web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe 

Split,Ispostava Solin i stranici Općine Muć www.muc.hr. 

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te mogu pristupiti na pisani dio testiranja 

su:  

1. ANĐELKA ČOVIĆ, Sarajevska 6,21000 Split 

2. IVANA GUDELJ, Mejaši 59,21000 Split 

3. KRISTINA DRAGIN JELIĆ, Starčevićeva 18,21000 Split 

4. MARKO BALETA, Grabovac 83,21271 Grabovac 

5. TOMISLAV JONIĆ, Doverska 7,21000 Split 

6. ŽELJKO MARIĆ, Rožmanska 17 c,10250 Lučko 

 

Kandidat koji pristupi testiranju dužan je predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije.  

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na natječaj povučena.  

Pravni i drugi izvori za pripremanje provjere znanja i sposobnosti, te opis postupka provjere  

znanja i sposobnosti kandidata objavljeni su na web stranici Općine Muć, www.muc.hr  

 

Intervju sa kandidatom ukoliko je ostvario najmanje 50% bodova iz pismene  

provjere znanja i sposobnosti provesti će se sljedećeg dana, 

04.lipnja 2014.godine s početkom u 14,30 sati, a provoditi će ga Povjerenstvo za 

provedbu navedenog natječaja.  

 

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Općine Muć, www.muc.hr i na oglasnoj ploči  

Općine Muć, Donji Muć 254,Donji Muć.  

                               

                                                                                       Povjerenstvo za provedbu natječaja 
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