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Velika Trnovitica, 14. 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: 

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

 

ZAKLJUČAK 

O provedenom postupku utvrđivanja liste kandidata 

koji ispunjavaju uvjete propisane natječajem 

 

I. 

 

U postupku utvrđivanja liste kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane natječajem za 

prijam u službu na radno mjesto „administrativni referent“ u Općini Velika Trnovitica, 

objavljenom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 31. prosinca 2019. godine Povjerenstvo 

je zaključilo sljedeće: 

Natječaj, pobliže opisan u stavku 1. ove točke, bio je raspisan 31. prosinca 2019. 

godine te otvoren do 08. siječnja 2020. godine.  

Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica zaprimio je 7 (sedam) pošiljaka 

naslovljenih prijavom na natječaj za radno mjesto administrativnog referenta. 

Od zaprimljenih sedam prijava na natječaj, utvrđeno je da su 4 (četiri) zaprimljene 

prijave pravodobne, potpune te da prijavljeni kandidati udovoljavaju formalnim uvjetima 

natječaja, kako slijedi, a prema datumu zaprimanja prijava: 

 

1. Jasmina Hanak Bačak, 

2. Jelena Brkić, 

3. Žaklina Nađ, 

4. Melita Šelir. 

 

II. 

 

Osobe čije prijave nisu pravodobno zaprimljene ili ne udovoljavaju formalnim 

uvjetima navedenim u natječaju, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj, 

sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11,3 04/18, 112/19), o čemu će biti 

obaviješteni pisanim putem. 

 

 



 

III. 

 

Kandidatkinje navedene u točki I. ove Odluke bit će pozvane na pisanu i usmenu 

provjeru znanja potrebnog za obavljanje zadataka predviđenih opisom radnog mjesta 

administrativnog referenta. 

Obavijest o pravnim izvorima potrebnim za pripremu za pisanu i usmenu provjeru 

znanja, kao i termin održavanja, bit će objavljena najmanje 5 (pet) dana prije održavanja istih, 

na web stranici Općine Velika Trnovitica. 

 

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

       Andrea Jandrić, bacc. univ. oec. /v.r./ 

 

 


