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              REPUBLIKA  HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                    OPĆINA  HERCEGOVAC 
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 
 

KLASA:        112-01/19-01/7 
URBROJ: 2123/03-03-19-11 
Hercegovac, 23. srpanj 2019. 
 

Temeljem Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 – pročišćeni tekst), nakon zaključenja natječaja za prijam u radni 
odnos na određeno vrijeme „Voditelja/icu projekta Zaželi – Program zapošljavanja žena u Općini Hercegovac“, 
koji je objavljen u na stranicama HZZ-a, Povjerenstvo za provedbu natječaja u sastavu Maja Angjal, Nena Jurčić 
i Višnja Fel, na sjednici održanoj dana 23.07.2019. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine 
Hercegovac, podnosi  

 
 

I Z V J E Š Ć E 
o provedenom natječajnom postupku za  Voditelja/icu projekta Zaželi – Program zapošljavanja žena u Općini 

Hercegovac“    s Rang listom kandidata 
 
 
 

I.   Povjerenstvo konstatira i utvrđuje: 
 

 U otvorenom roku zaprimljeno je 5 pravodobnih prijava kandidata, a od tog broja; 
1. Četiri (4) kandidata koji ispunjavaju propisane uvjete natječaja u cijelosti. 
2. Jedan (1) kandidat koji ne ispunjava propisane uvjete natječaja u cijelosti (nepotpuna 

dokumentacija).  
 

    „Listu“ kandidata iz prethodne točke 1.  te mjesto i vrijeme provjere znanja i sposobnosti (testiranjem i 
intervjuom) objavilo je ovo Povjerenstvo na internetskim stranicama Općine Hercegovac 

http://www.opcinahercegovac.hr/  i na Oglasnoj ploči Općine Hercegovac, Moslavačka 150, Hercegovac, te 
uputilo pisane pozive kandidatima prije održavanja provjere znanja i sposobnosti s tim da kandidati povratno 
potvrde primitak poziva, što je i učinjeno, s opaskom, ako kandidat iz bilo kojih razloga ne pristupi provjeri 
znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao svoju prijavu na javni natječaj.   
 

3.   Na provjeru znanja i sposobnosti zakazanu za 18.07.2019. godine u 9.00 sati, pristupilo je dva (2)        
     kandidata i to:  

1. Sanja Kamber Bartolović,  
2. Valentina Dobrinčić. 

 
 

4. Nakon izvršene provjere znanja i sposobnosti (testiranjem), izvršene dana 18.07.2019. godine s 
početkom u 9,00 sati u vijećnici Općine Hercegovac, povjerenstvo utvrđuje, da je od dva kandidata 
koji su pristupili testiranju, od mogućih 25,5 boda, Sanja Kamber Bartolović ostvarila 22 boda a 
Valentina Dobrinčić 11,5 bodova, te sukladno navedenom, uvjete za provedbu intervjua ispunila je 
jedna kandidatkinja (Sanja Kamber Bartolović), s kojom je intervju proveden dana 22.07.2019. 
godine s početkom u 09,00 sati. 
 

5.  Kandidatkinja Valentina Dobrinčić sukladno članku 22. Zakona, nije stekla uvjete za provedbu 
intervjua i isključuje se iz daljnjeg postupka natjecanja.  
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II.   Povjerenstvo utvrđuje Rang listu prema broju ostvarenih bodova: 
 
 

1. Sanja Kamber Bartolović – od sveukupno moguća 25,5 boda, ostvarila je sveukupno 22 boda,  
2. Valentina Dobrinčić – od sveukupno moguća 25,5 boda, ostvarila je sveukupno 11,5 boda . 
 

 
 

 

III.   Povjerenstvo dostavlja ovo Izvješće s rang listom Općinskom načelniku radi daljnjeg postupanja –         
   donošenja Odluke po ovom natječaju.  
   Dostavom ovog Izvješća, povjerenstvo je izvršilo svoju zadaću, te je završilo s radom 23.07.2019. godine u    
   11,00 sati.   

 
 
 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJNOG POSTUPKA 
 
 

 
      Maja Angjal, mag.oec.  
 
 
 
      _________________________ 
 
 
 
 

Nena Jurčić 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
Višnja Fel 
 
 
 
 
__________________________ 
 


