
 

 

 

 

 
 

 

                         
        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
 

  OPĆINA BIZOVAC 
Jedinstveni upravni odjel 

 
KLASA: 112-02/21-01/1 
URBROJ:  2185/03-21-02 
Bizovac, 1. srpnja  2021.  
 
Na osnovi članka 20. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 122/19), u postupku provedbe natječaja za prijam 
službenika u službu na određeno  vrijeme radi obavljanja privremenih poslova  u trajanju od 15 mjeseci  na 
radno mjesto Stručni suradnik  za upravljanje projektima koji se financiraju iz fondova ili programa 
Europske unije opisano člankom 7. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Bizovac (Službeni glasnik“ Općine Bizovac, br. 4/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Bizovac donosi, 

 
 

ODLUKU 
o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu na 

određeno vrijeme  
 
 
I. 

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem službenika u službu određeno vrijeme 
na radno mjesto Stručni suradnik  za upravljanje projektima koji se financiraju iz fondova ili programa 
Europske unije – KOORDINATOR NA PROJEKTU  „Zaželi bolji život u Općini Bizovac“ imenuju se: 
Romana Kranjčević  iz Bizovca ulica Braće Radić 5, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, kao 
predsjednica povjerenstva, Željko Franjić iz Brođanaca, Brkićeva 11, samostalni upravni referent za 
komunalne poslove u Jedinstveno odjelu Općine Bizovac, kao član i Katica Sršić iz Bizovca, Kralja Tomislava 
168, stručni suradnik za računovodstvo i financije u Jedinstvenom odjelu Općine Bizovac, kao član. 

 
II. 

Povjerenstvo iz točke I. ovog  Rješenja obavlja sljedeće poslove: 
- utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, 
- utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, 
- poziva kandidate s liste na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, 
- provodi postupak provjere znanja i sposobnosti, 
- podnosi izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže rang-listu kandidata sastavljenu s obzirom na 

rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti. 
 

III. 
Članovi Povjerenstva za svoj rad u Povjerenstvu nemaju pravo na novčanu ili drugu naknadu, ali imaju pravo 
na nadoknadu troška koji nastane u vezi s obavljanjem poslova Povjerenstva. 
 

IV. 
Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Općine Bizovac. 
 

           
PROČELNICA JUO 

Romana Kranjčević dipl.iur. 


