
Z A P I S N I K 

POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA – 

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI 

 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 

24.9.2019. godine za imenovanje na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel općine 

Donji Andrijevci, na radno mjesto – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj/ica 

u sastavu 

Robert Matić, predsjednik 

Antonija Aračić Radman, članica 

Milan Šulter, član 

sastalo se dana 16.10.2019. godine u 16:00 sati, u prostorijama općine Donji Andrijevci, radi 

provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti a koji se sastojao od provjere znanja rada 

na računalu i pisane provjere znanja. 

Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdilo je da su po natječaju pristigle 3 pravodobne prijave, 

a prethodnoj provjeri znanja pristupile su: 

1. Anja Ostopanj 

2. Maja Karin 

Pisanom dijelu ispita nije pristupila Jasmina Galeković. 

 

U provjeri znanja rada na računalu kandidati su ostvarile sljedeći broj bodova: 

Red.br. Ime i prezime kandidata Broj ostvarenih bodova 

1. Anja Ostopanj 10 

2. Maja Karin 5 

 

U pisanom dijelu provjere znanja kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova: 

Red.br. Ime i prezime kandidata Broj ostvarenih bodova 

1. Anja Ostopanj 7 

2. Maja Karin 8 

 

Ukupan broj ostvarenih bodova: 

Red.br. Ime i prezime kandidata Ukupan broj bodova 

1. Anja Ostopanj 17 

2. Maja Karin 13 

 

 



Temeljem gore navedenog Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdilo je sljedeće: 

Kandidat pod rednim brojem 1. – Anja Ostopanj ispunila je uvjete za pristup na intervju. 

Kandidat pod rednim brojem 2. – Maja Karin ispunila je uvjete za pristup na intervju. 

 

Kandidatkinje su nakon testiranja obavještene, te su suglasne, da se intervju održi u 

ponedjeljak 21.10.2019. u 16:30 sati.  

 

Sukladno navedenom, Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuju listu kandidata koji 

ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem a koja je sastavni dio ovog zapisnika. 

 

1. Robert Matić     _____________________ 

2. Antonija Aračić Radman   _____________________ 

3. Milan Šulter     _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA – 

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI 

 

LISTA KANDIDATA 

 

prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom za pristup 

na intervju 

 

 

1. Anja Ostopanj 

2. Maja Karin 

 

 

 

 

 

 

 


