REBUBLIKA HRVATSKA
OSJEĈKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEMELJCI
Povjerenstvo za provedbu natjeĉaja
KLASA: 102-01/17-01/02
URBROJ: 2121/07-04/17-04
Semeljci, 24. kolovoza 2017. godine

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Semeljci - 1 izvršitelj/ica na odreĎeno vrijeme (do povratka
službenice s rodiljnog dopusta) na temelju članka 23. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN), podnosi Općinskom načelniku Općine Semeljci
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU (ukljuĉujući rang-listu)
Po Javnom natječaju za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Semeljci - 1 izvršitelj/ica na odreĎeno vrijeme (do povratka službenice s rodiljnog dopusta)

1. Općinski načelnik Općine Semeljci raspisao je Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Semeljci - 1 izvršitelj/ica na odreĎeno vrijeme (do
povratka službenice s rodiljnog dopusta) KLASA: 102-01/17-01/01, URBROJ: 2121/0702/17-01 od 03. kolovoza 2017.
2. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 77/17. od 04.kolovoza 2017. godine,
oglasnoj ploči Općine Semeljci, Kolodvorska 2, Semeljci i na službenim stranicama Općine
Semeljci www.semeljci.hr. Rok za podnošenje prijava bio je 8 dana od dana objave natječaja
u „Narodnom novinama“. Na web-stranici Općine Semeljci www.semeljci.hr objavljeni su
podaci propisani u članku 19. ZSN-a.
3. Na Natječaj za prijam u službu zaprimljeno je 3 prijave.
4. Povjerenstvo je utvrdilo da prijave Krstanović Ivone, Ljubas Danijele, MaĎarević Katarine
ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.
5. Povjerenstvo je utvrdilo listu podnositelja pravodobnih i potpunih prijava (prema
abecednom redu prezimena) koji su ispunjavali sve formalne uvjete propisane Natječajem, i
koji su time ostvarili pravo na pristup prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, i to
kako slijedi:

1. Krstanović Ivona
2. Ljubas Danijela
3. MaĎarević Katarina
Dana 18. kolovoza 2017. godine putem web-stranice i oglasne ploče Općine Semeljci,
navedeni kandidati pozvani su na pisano testiranje i provjeru sposobnosti.
6. Pisano testiranje i provjera rada na računalu te intervju održani su dana 24.08.2017. godine
u vijećnici Općine Semeljci. Kandidatkinja MaĎarević Katarina nije pristupila prethodnoj
provjeri znanja, te se sukladno članku 22. stavku 2. ZSN-a smatra da je ista povukla svoju
prijavu na natječaj, dok su kandidati Krstanović Ivona i Ljubas Danijela pristupili prethodnoj
provjeri znanja. Odaziv na testiranje i rezultati testiranja prikazani su u slijedećim tablicama
(Tablica 1. i Tablica 2.).
Tablica 1. PISANO TESTIRANJE
Red. Ime i prezime
br.
1.

2.

Pristupio/la Ostvareni
broj bodova

Najmanji
Najviši
traženi broj mogući broj
bodova
bodova

Krstanović
Ivona

DA

2

5

10

Ljubas
Danijela

DA

9

5

10

Tablica 2. PROVJERA RADA NA RAĈUNALU
Red. Ime i prezime
br.
1.

2.

Pristupio/la Ostvareni
broj bodova

Najmanji
Najviši
traženi broj mogući broj
bodova
bodova

Krstanović
Ivona

NE

-

5

10

Ljubas
Danijela

DA

10

5

10

Pravo na nastavak sudjelovanja u daljnjem postupku provjere znanja i sposobnosti, a
kako bi stekli pravo na usmeni intervju, sukladno članku 22. stavak. 5. ZSN, ostvaruju
kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti kandidata na
provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena, odnosno
prema Podacima vezanim uz natječaj koji su prethodno objavljeni na web-stranici Općine
Semeljci.
Slijedom navedenog, pravo na daljnji tijek postupka – intervju, ostvario je 1 (jedan)
kandidat, i to: Danijela Ljubas.
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7. Intervju se održao dana 24. kolovoza 2017.godine u prostorijama Općine Semeljci.
Na samom intervjuu Povjerenstvo je provelo usmeno testiranje na kojem je u razgovoru s
kandidatom utvrdilo interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici
lokalne samouprave. Odaziv na intervju i rezultat intervjua prikazani je u tablici (Tablica 3.).
Tablica 3. INTERVJU

Red.
broj
1.

Ime i prezime

Ostvareni broj bodova

Mogući broj bodova

10

10

Ljubas Danijela

8. U skladu sa člankom 22. i 23. ZSN-a, Povjerenstvo utvrĎuje:
RANG-LISTU KANDIDATA PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA
(samo kandidati za koje je provedena potpuna prethodna provjera znanja i sposobnosti)

Red.
broj

1.

Ime i prezime

Pisano
testiranje

Poznavanje
rada na
računalu

Ljubas
Danijela

9

10

Intervju

Mogući
broj
bodova

Ostvareni
broj bodova

10

30

29

PREDSJEDNCA POVJERENSTVA
Božica Čabrajac Bilandžić, mag.iur.

U privitku: spis natječajnog postupka
DOSTAVITI:
1) Općinskom načelniku
2) pismohrana
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