
                                                                                                                
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  LOVREĆ 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
 
KLASA: 112-02/18-01/17 
URBROJ: 2129-04-03-18-1 
Lovreć, 27.08.2018.godine 
 
 
Temeljem Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 – pročišćeni tekst), nakon zaključenja Oglasa za 
prijam u radni odnos na određeno vrijeme „Voditelja/icu projekta Zaželi – Zaželi njegu, zaželi 
posao“, koji je objavljen u na stranicama HZZ-a, Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u 
službu u Jedinstveni upravni odjel općine Lovreć u sastavu Anita Nosić, Mislav Karoglan i Jozo 
Skender, na sjednici održanoj dana 27.08.2018. godine s početkom u 15,00 sati u 
prostorijama Općine Lovreć, donosi: 
 

I Z V J E Š Ć E 
o provedenom oglasnom postupku s Rang listom kandidata 

 
I. Povjerenstvo konstatira i utvrđuje: 
U otvorenom roku zaprimljeno je 2 pravodobne prijava kandidata te oba kandidata 
ispunjavaju formalne uvjete natječaja. 
 
 „Lista“ kandidata iz prethodne točke 1. te mjesto i vrijeme provjere znanja i sposobnosti 
(pisanim testiranjem i intervjuom) objavljeno je na internetskim stranicama Općine Lovreć, 
www.lovrec.hr i na Oglasnoj ploči Općine Lovreć, Ulica dr. Franje Tuđmana 7, 21257 Lovreć, s 
opaskom, ako kandidat iz bilo kojeg razloga ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatrat 
će se da je povukao svoju prijavu na Oglas. 
 
 Na provjeru znanja i sposobnosti zakazanu za 27.08.2018. godine u 10.00 sati, pristupila je 1 
kandidatkinja i to: 
1. JOSIPA OLUJIĆ 
 
Nakon izvršene provjere znanja i sposobnosti ( pisanim testiranjem), Povjerenstvo utvrđuje 
da je kandidatkinja koji  je pristupila testiranju od mogućih 30 bodova ostvarila 23 boda , te 
sukladno navedenom ispunila uvjete za provedbu intervjua koji je održan  dana 27.08.2018. 
godine u prostorijama općine Lovreć.  
II. Povjerenstvo utvrđuje Rang listu prema broju ostvarenih bodova: 
1. JOSIPA OLUJIĆ – od sveukupno mogućih 30 bodova, ostvarila je sveukupno 23 boda. 
 
 



III. Povjerenstvo dostavlja ovo Izvješće s rang listom Općinskom načelniku radi daljnjeg 
postupanja – donošenja Odluke po ovom Oglasu. 
Dostavom ovog Izvješća, Povjerenstvo je izvršilo svoju zadaću, te je završilo s radom 
27.08.2018. godine u 15,30 sati zaključno. 
 
 
Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u službu 
u Jedinstveni upravni odjel općine Lovreć: 
 
 
 
 
 
 _________________             _______________          _______________ 
   Anita Nosić                Mislav Karoglan                    Jozo Skender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  ZMIJAVCI 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
 
KLASA: 112-02/18-01/16 
URBROJ: 2129-10-03-18-3 
Zmijavci, 27.06.2018.godine 
 
 
Temeljem Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 – pročišćeni tekst), nakon zaključenja Oglasa za 
prijam u radni odnos na određeno vrijeme „Koordinatora/icu projekta Zaželi – Zaželi 
kvalitetu života u Zmijavcima“, koji je objavljen u na stranicama HZZ-a, Povjerenstvo za 
provedbu Oglasa za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Zmijavci u sastavu 
Miroslav Karoglan, Ivan Gudelj i Mirko Šumelj, na sjednici održanoj dana 27.06.2018. godine 
s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Zmijavci, donosi: 
 

I Z V J E Š Ć E 
o provedenom oglasnom postupku s Rang listom kandidata 

 
 

I. Povjerenstvo konstatira i utvrđuje: 
U otvorenom roku zaprimljena je 1 pravodobna prijava kandidata, a od toga; 
1. Jedan (1) kandidat koji ispunjava propisane uvjete oglasa u cijelosti. 
 
 „Lista“ kandidata iz prethodne točke 1. te mjesto i vrijeme provjere znanja i sposobnosti 
(pisanim testiranjem i intervjuom) objavljeno je na internetskim stranicama Općine Zmijavci, 
www.zmijavci.hr i na Oglasnoj ploči Općine Zmijavci, Domovinskog rata 161, Zmijavci, s 
opaskom, ako kandidat iz bilo kojeg razloga ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatrat 
će se da je povukao svoju prijavu na Oglas. 
 
2. Na provjeru znanja i sposobnosti zakazanu za 27.06.2018. godine u 12.00 sati, pristupio je 
jedan (1) 
 kandidat i to: 

1. NADA GUDELJ 
 

2. Nakon izvršene provjere znanja i sposobnosti ( pisanim testiranjem), Povjerenstvo 
utvrđuje da je kandidat koji je pristupio testiranju, Nada Gudelj od mogućih 20 



bodova, ostvarila 16 bodova te ostvarila uvjete za provedbu intervjua s kojom je i 
održan intervju dana 27.06.2018. godine u prostorijama općine Zmijavci.  

 
II. Povjerenstvo utvrđuje Rang listu prema broju ostvarenih bodova: 

1. Nada Gudelj – od sveukupno mogućih 20 bodova, ostvarila je sveukupno 16 bodova. 
 
 

 
III. Povjerenstvo dostavlja ovo Izvješće s rang listom Općinskom načelniku radi daljnjeg 
postupanja – donošenja Odluke po ovom Oglasu. 
Dostavom ovog Izvješća, Povjerenstvo je izvršilo svoju zadaću, te je završilo s radom 
27.06.2018. godine u 14,00 sati zaključno. 
 
 
Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u službu 
u Jedinstveni upravni odjel općine Zmijavci: 
 
 
 
 
 
 _________________             _______________          _______________ 
   Miroslav Karoglan                Ivan Gudelj                     Mirko Šumelj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


