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Temeljem članaka 20. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za
provedbu oglasa za radno mjesto višeg računovodstvenog referenta u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Bukovlje, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme
odsutnog službenika – do povratka odsutnog službenika na posao, dana 10. siječnja 2016.g.
utvrđuje i objavljuje
LISTU KANDIDATA
prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom
i poziv na provjeru znanja
I
Nakon pregleda svih zaprimljenih prijava na oglas za radno mjesto viši
računovodstveni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bukovlje, 1 izvršitelj, na
određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika – do povratka odsutnog
službenika na posao (https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx), Povjerenstvo
za provedbu oglasa za radno mjesto višeg računovodstvenog referenta u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Bukovlje (u daljnjem tekstu: „Povjerenstvo“) utvrdilo je da su
slijedeći kandidati podnijeli pravodobne i potpune prijave za natječaj te da su zadovoljili
formalne uvjete propisane natječajem i to kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.

Renata Ljekaj, Vjenceslava Novaka 18, Slavonski Brod;
Ana Matić, Posavska ulica 26, Donji Andrijevci;
Vlasta Grgić, Glogovačka 9, Slavonski Brod;
Mario Has, Kaniža 45, Bebrina;
Ivana Tomašić, Marka Marulića 17, Slavonski Brod.

II
Pismena provjera znanja provest će se dana 16. siječnja 2017. godine u 10,00 sati,
u prostorijama Općine Bukovlje, Josipa Kozarca 20, Bukovlje, a sastojat će se od provjere
znanja iz područja pravnih propisa navedenih na web stranici općine Bukovlje
www.bukovlje.hr.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Isti dan, nakon
ispravka pismenog dijela testiranja provest će se i intervju i to samo s kandidatima koji su
ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na
provedenom testiranju.

III
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata
prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Povjerenstvo dostavlja Pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bukovlje
Izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bukovlje donosi rješenje o prijmu u
službu, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na oglas koji su pristupili
provjeri znanja.

Predsjednica Povjerenstva:
Katarina Depope Radman, dipl. iur.

