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  Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme voditelja 
projekta Zaželi „DA – ŽELIM POSAO“, u sastavu: Danica Brkić Mikolčević, dipl.iur., pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela, Sanja Horvat, mag.oec., viša referentica za financije i računovodstvo u 
Jedinstvenom upravnom odjelu, i Marija Tomić, bacc.oec., referentica za knjigovodstvo i blagajnu u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rovišće 
 
 

p o d n o s i 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU 
 

  Na oglas objavljen putem  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i općinske web stranice 
dana 29. 7. 2019. godine za prijam u službu na određeno vrijeme voditelja projekta Zaželi „DA – 
ŽELIM POSAO“ pristiglo je 6 pravovremenih prijava kandidata, od kojih je za svih 6 prijava utvrđeno 
da su potpune i da kandidati ispunjavaju tražene formalne uvjete. Kandidati su o vremenu održavanja 
testiranja obaviješteni putem općinske web stranice i telefonom.  
  Provjeri znanja i sposobnosti održanom u utorak, 20. kolovoza 2019. godine u 9,00 
sati u prostorijama Općine Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće pristupile su 3  
kandidatkinje, a ovisno o rezultatima testiranja Povjerenstvo je utvrdilo rang listu kandidata kako 
slijedi: 
 

RANG IME I PREZIME KANDIDATA BROJ BODOVA 

1 Tanja Ratković 38 

2 Ivana Vlainić 26 

3 Sanja Matak 16 

 
  Na intervju su pozvani kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz područja 
provjere znanja i sposobnosti na provedenom pisanom testiranju, a to su kandidati rangirani od 1 do 2. 
O rezultatima testiranja kandidati koji su bili pozvani na intervju bili su obaviješteni prigodom dolaska 
na intervju, a Sanji Matak će rang lista biti dostavljena poštom sa dokumentacijom koju je dostavila na 
oglas.  
  Intervju je, uz sudjelovanje općinskog načelnika, obavljen u petak 23. kolovoza 2019. 
godine, nakon čega je sačinjeno ovo izvješće i upućeno općinskom načelniku radi donošenja Odluke o 
odabiru.  
  Za kandidate koji nisu pristupili provjeri znanja i sposobnosti smatra se da su povukli 
prijavu na oglas, o čemu će im biti poslana pisana obavijest, te će im biti vraćena dostavljena 
dokumentacija. 
 
 
     
        ZA POVJERENSTVO: 
 
              Danica Brkić Mikolčević, dipl.iur. 
   


