REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-03/20-01/1
URBROJ: 2103/02-01-20-6
Kapela, 30. ožujka 2020.
Temeljem Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) nakon zaključenja Javnog natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
„Voditelja/icu projekta Zaželi – Program zapošljavanja žena u Općini Kapela“, koji je objavljen u na stranicama HZZ-a,
Povjerenstvo za provedbu natječaja u sastavu; Ivan Babec – predsjednik, Ivana Fočić – član i Ema Smiljan - član, na
sjednici održanoj dana 30.03.2020. godine s početkom u 08,00 sati u prostorijama Općine Kapela, izvršili su otvaranje,
analitički pregled i ocjenu prispjelih Prijava kandidata po raspisanom i zaključenom javnom natječaju i sastavili ovaj

ZAPISNIK
O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PRIJAVA,
TE SASTAVLJANJU LISTE KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA PRISTUP PRETHODNOJ
PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Podaci o naručitelju:
Predmet:
Objava natječaja:

OPĆINA KAPELA, Jedinstveni upravni odjel, Bilogorska br. 90, 43203 Kapela
Provedba natječaja za „Voditelja/icu projekta Zaželi – Program zapošljavanja žena u
Općini Kapela“
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Općina Kapela (web stranica)

U propisanom roku od 8 dana, koji je trajao od 19.03. – 27.03.2020. godine zaključno, prijave je dostavilo 3 kandidata.

ANALITIČKI PREGLED PRIJAVA I UTVRĐIVANJE ISPUNJENJA NATJEČAJNIH UVJETA KANDIDATA
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Pristupa se otvaranju prispjelih prijava kandidata, njihovom pregledu i pregledu priložene dokumentacije, te utvrđivanju
ispunjavanja natječajnih uvjeta prijavljenih kandidata, prema tabeli kako slijedi:
Ocjena prijava:
Sukladno analitičkom pregledu prijava kandidata, Povjerenstvo konstatira da je u otvorenom natječajnom roku
zaprimljeno 3 pravodobnih prijava kandidata, te nakon otvaranja i uvida u dokumentaciju prijava kandidata utvrđuje
slijedeće:
1. Kandidati koji u cijelosti ispunjavaju sve formalne propisane uvjete iz natječaja, koji imaju pravo
pristupiti provjeri znanja i sposobnosti (testiranjem i intervjuom), jesu:
1. Katarina Horvat, Stanići 67, 43203 Kapela,
2. Martina Hrebak Rakijaš, Crkvena 42, 43000 Bjelovar,
3. Ines Vuković, Trg Stjepana Radića 24, 43000 Bjelovar.
2. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja (nepotpuna dokumentacija), koji se ne
upućuju na provjeru znanja i sposobnosti (testiranjem i intervjuom) jesu:
1. Nakon analitičkog pregleda prijava i utvrđivanja ispunjavanja natječajnih uvjeta kandidata, ovo Povjerenstvo za
provedbu natječajnog postupka, donosi „LISTU“ kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete
propisane natječajem, koji će se pismenim putem pozvati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a koja čini
sastavni dio ovog Zapisnika.
Dovršeno u 10,15 sati.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Povjerenstvo za provedbu natječaja:

1. Ivan Babec, dipl. oec., predsjednik _______________________

2. Ivana Fočić, dipl. pravnik, član

________________________

3. Ema Smiljan, član

________________________

Prilog:
1. „Lista“ kandidata za provjeru znanja
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Prilog 1.

Lista kandidata prijavljenih na natječaj
koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem

Nakon zaključenja natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme „Voditelja/icu projekta Zaželi – Program
zapošljavanja žena u Općini Kapela“, koji je objavljen u na stranicama HZZ-a, utvrđuje se lista kandidata prijavljenih na
natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, kako slijedi:
1. Katarina Horvat, Stanići 67, 43203 Kapela,
2. Martina Hrebak Rakijaš, Crkvena 42, 43000 Bjelovar,
3. Ines Vuković, Trg Stjepana Radića 24, 43000 Bjelovar.
Navedenim kandidatima s ove „Liste“ uputit će se pismeni poziv (e-mailom) za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
testiranjem i intervjuom, koje će izvršiti ovo povjerenstvo, sukladno važećim propisima.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj (Članak 22. stavak 2.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11,
04/18, 112/19).
______________________________________________________________________________

PREDSJEDNIK
POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
Ivan Babec, dipl. oec.
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