
                           
 

            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

     JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

 

 

KLASA: 112-02/20-01/01 

Urbroj: 2123/06-03/01/20-5                                    

Velika Trnovitica, 28. siječnja 2020. 

 

Na temelju točke II. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijam 

službenika u službu na određeno vrijeme na radno mjesto „administrativni referent“(Klasa: 

112-02/20-01/07, Urbroj: 2123/06-03/01/20-1, od 03. siječnja 2020.), Povjerenstvo podnosi  

 

IZVJEŠĆE PROČELNIKU 

o provedenom postupku natječaja za prijam službenika u službu na određeno vrijeme 

na radno mjesto „administrativni referent“ 

 

1. Natječaj za prijam službenika u službu na određeno vrijeme na radno mjesto 

„administrativni referent“ raspisan je dana 31. prosinca 2019. godine i istog dana 

objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj je bio 

otvoren do 08. siječnja 2020. godine. 

2. Za natječaj su zaprimljene ukupno četiri pravodobne, potpune prijave kandidata, 

kako slijedi: 

a) Jasmina Hanak Bačak, Velika Trnovitica 210, 43285 Velika Trnovitica, 

b) Jelena Brkić, Braće Radića 95, 43226 Veliko Trojstvo, 

c) Žaklina Nađ, Velika Trnovitica 124, 43285 Velika Trnovitica, 

d) Melita Šelir, Ante Starčevića 12, 43284 Hercegovac 

3. Povjerenstvo je utvrdilo da kandidatkinje ispunjavaju formalne uvjete propisane 

natječajem te da time ostvaruju pravo na pristup pisanoj provjeri znanja i 

sposobnosti. Dana 16. siječnja 2020. godine objavljen je Poziv za prethodnu pisanu 

provjeru znanja i sposobnosti kandidata (Klasa: 112-02/20-01/01, Urbroj:  

      2123/06-03/01/20-3). 

4. Pisana provjera znanja i sposobnosti održana je dana 22. siječnja 2020. godine s 

početkom u 09:00 sati, a testiranju su pristupile sve pozvane kandidatkinje, kako je 

navedeno u točki 2. ovog Izvješća.  

5. Nakon provedene pisane provjere znanja i sposobnosti kandidatkinja, Povjerenstvo 

je utvrdilo da su tri kandidatkinje, a prema rezultatima pisanog testiranja, ostvarile 

pravo pristupiti usmenom dijelu prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, 

što je i navedeno u rang listi kandidata koji su ostvarili pravo pristupa usmenom 

dijelu provjere znanja i sposobnosti, objavljenoj 23. siječnja 2020. godine (Klasa: 

112-02/20-01/01, Urbroj: 2123/06-03/01/20-4). Rezultati koje su kandidatkinje 

postigle na pisanom dijelu provjere znanja i sposobnosti su sljedeći: 

a) Jasmina Hanak Bačak – 10 bodova 

b) Melita Šelir – 11 bodova, 

c) Žaklina Nađ – 14 bodova. 



6. Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti kandidatkinja održan je 24. siječnja 2020. 

godine, a pristupile su mu sve kandidatkinje navedene u točki 5. ovog Izvješća. 

Rezultati koji su kandidatkinje ostvarile na usmenom dijelu provjere znanja i 

sposobnosti su: 

a) Jasmina Hanak Bačak – 3 boda, 

b) Melita Šelir – 4 boda, 

c) Žaklina Nađ – 3 boda. 

7. Na temelju provedene pisane i usmene provjere znanja kandidatkinja za prijam u 

službu na određeno vrijeme na radno mjesto „administrativni referent“, 

Povjerenstvo je utvrdilo konačnu rang listu kandidata: 

a) Žaklina Nađ – 17 bodova, 

b) Melita Šelir – 15 bodova, 

c) Jasmina Hanak Bačak – 13 bodova. 

8. Sukladno provedenom postupku i ostvarenim rezultatima kandidatkinja, 

Povjerenstvo podnosi ovo Izvješće pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Velika Trnovitica te predlaže da se u službu na određeno vrijeme na radno mjesto 

„administrativni referent“ primi Žaklina Nađ, Velika Trnovitica 124, 434285 Velika 

Trnovitica. 

 

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                             Andrea Jandrić, univ. bacc. oec. 

 

 


