
 

KLASA: 112-01/17-01/2 
URBROJ: 2175/01-06-18-29 
Sinj,   9. veljače 2018. godine 

 

REZULTATI PRETHODNE PROVJERE  ZNANJA i SPOSOBNOSTI  
 

(usmeni intervju) 
 

u postupku  prijma u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, 
gospodarstvo i upravljanje imovinom, na radna mjesta voditelj Odsjeka za upravljanje imovinom i viši 

stručni suradnik za pravne poslove, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca 
 

 
Dana 09. veljače 2018. godine u prostoriji Gradske vijećnice Grada Sinja s kandidatima za koje je u 
rezultatima pisanog testiranja navedeno da imaju pravo na nastavak sudjelovanja u daljnjem 
postupku provjere znanja i sposobnosti proveden je postupak prethodne provjere znanja i 
sposobnosti – usmeni intrevju, po objavljenom natječaju u postupku  prijma u službu u Grad Sinj, 
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, 
na radna mjesta voditelj Odsjeka za upravljanje imovinom i viši stručni suradnik za pravne poslove, na 
neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca. 

 
       Postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti provelo je Povjerenstvo za provedbu natječaja 
u sljedećem sastavu:   

- Ankica Panza, dipl.oec., - predsjednik; 
- Mirela Perković, dipl.iur., - član 
- Jelena Kekez Poljak, dipl.oec., - član 

 
 

I. Rezultati prethodne provjere znanja i sposobnosti – usmeni intrevju, po objavljenom 
natječaju u postupku  prijma u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, 
komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Odsjek za upravljanje 
imovinom, na radno mjesto: Voditelj Odsjeka za upravljanje imovinom (1 izvršitelj, m/ž), na 
neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca. 

 
 

r. br Inicijali i adresa Datum rođenja USMENI INTERVJU Ostvareni 
broj 

bodova 

Mogući broj 
bodova 

Član 
Povj. 1. 

Član 
Povj. 2. 

Član 
Povj. 3. 

1. M.I., Sinj,  
 

22.10. 1978.g. 10 10 10 10 10 

2. P. T., Sinj 
 

19.10.1959.g 10 10 10 10 10 

 
 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
 

 

G R A D   S I NJ 
 

 

 Povjerenstvo za provedbu natječaja 



II. Rezultati prethodne provjere znanja i sposobnosti - pisano testiranje, po objavljenom 
natječaju u postupku  prijma u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, 
komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, na radno mjesto: viši stručni 
suradnik za pravne poslove (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) 
mjeseca. 

 
 

r. br Inicijali i adresa Datum rođenja USMENI INTERVJU Ostvareni 
broj 

bodova 

Mogući broj 
bodova 

Član 
Povj. 1. 

Član 
Povj. 2. 

Član 
Povj. 3. 

1. 1
. 
J.I., Glavice, Sinj 06.09.1989.g. 10 10 10 10 10 

2.  L.M., 
Karakašica,Sinj 

 
01.11.1961.g. 

10 10 10 10 10 

3.  M.I., Sinj,  22.10. 1978.g. 10 10 10 10 10 

4.  J.A., Obrovac 
Sinjski, Gala 

 
15.08.1988.g. 

10 10 10 10 10 

5.  S.B., Sinj 19.03.1981.g. 10 10 10 10 10 

 
 

U Sinju, 09. veljače 2018.godine 
 
 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA: 
 

Ankica Panza, dipl.oec., - predsjednik; 
 
 

Mirela Perković, dipl.iur., - član 
 
 

Jelena Kekez Poljak, dipl.oec., - član 
 


