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Bizovac, 21. srpnja 2021
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel
Općine Bizovac i (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju članka 23. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, i 4/18 i
112/19 – u nastavku teksta: ZSN), podnosi pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU (uključujući rang-listu)
po natječaju za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Bizovac,
Koordinatora na projektu „Zaželi bolji život u općini Bizovac“– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme uz
obvezni probni rad od 3 mjeseca
1. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac raspisala je Oglas za prijem u službu
na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Bizovac, -Koordinator na projektu „Zaželi bolji život
u općini Bizovac“ – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, KLASA: 11201/21-01/2, URBROJ: 2185/03-2101 od 1. srpnja 2021. godine
2. Natječaj je objavljen u službenim stranicama HZZ„dana 1. srpnja 2021, te na oglasnoj ploči
Općine Bizovac, Kralja Tomislava 89, Bizovac i na službenim stranicama Općine Bizovac www.opcinabizovac.hr. Posljednji dan za podnošenje prijave na natječaj bio je 09. srpnja 2021. godine. Na web-stranici
Općine Bizovac (www.opcina-bizovac.hr) objavljeni su podaci propisani u članku 19. ZSN-a.
3. Na natječaj za prijam u službu zaprimljeno je šest (6) prijava.
4. Povjerenstvo je utvrdilo da prijava Tanje Pajnić ispunjava formalne uvjete iz Oglasa.
5. Povjerenstvo je utvrdilo slijedeću listu podnositelja pravodobnih i potpunih prijava (prema
abecednom redu prezimena) koji su ispunjavali sve formalne uvjete propisane Oglasom, i koji su time
ostvarili pravo na pristup prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, i to kako slijedi:
1. Nenad Duvnjak, Brezovica, Ulica bana Josipa Jelačića 22
2. Tanja Pajnić, Bizovac, Ante Starčevića 11
3. Valentina Vuković, Osijek, Kralja Petra Svačića 2A

Dana 15. srpnja 2021. godine putem web-stranice i oglasne ploče Općine Bizovac, navedeni
kandidati pozvani su na pisano testiranje i provjeru sposobnosti.
6. Pisano testiranje i intervju održani su dana 21. srpnja 2021. godine u vijećnici Općine Bizovac.
Kandidat Tanja Pajnić pristupila je prethodnoj provjeri znanja.
Odaziv na testiranje i rezultati testiranja prikazani su u slijedećim tablicama (Tablica 1.).
Tablica 1. PISANO TESTIRANJE
Red.
br.

Ime i prezime

1.

Tanja Pajnić

Pristupio/la

Ostvareni
broj bodova

Da

20

Najmanji
traženi broj
bodova

Najviši
mogući
bodova

10

broj

20

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 Bizovac (www.opcina-bizovac.hr), najmanje 10 (10) bodova.
Slijedom navedenog, pravo na daljnji tijek postupka – intervju, ostvario je 1 (jedan) kandidat, i to:
Tanja Pajnić.
7. Dana 21. srpnja 2021. godine na web stranici Općine Bizovac i na oglasnoj ploči Općine Bizovac,
Povjerenstvo je objavilo rezultate prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i raspored održavanja
intervjua, u vijećnici Općine Bizovac. Na samom intervjuu Povjerenstvo je provelo usmeno testiranje
(intervju) 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 slijedećoj tablici (Tablica 2.)
Tablica 2. INTERVJU
Red.
broj
1.

Ime i prezime

Ostvareni broj bodova

Mogući broj bodova

10

10

Tanja Pajnić

8. U skladu sa člankom 22. i 23. ZSN-a, Povjerenstvo utvrđuje slijedeću:
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

Tanja Pajnić

Intervju

Mogući broj
bodova

Ostvareni
broj bodova

10

30

30

20
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