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         REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA BUKOVLJE 

  Povjerenstvo za provedbu natječaja 

 

KLASA: 112-01/23-01/27 

URBROJ: 2178/25-01-23-4 

Bukovlje, 15. veljače 2023. godine 

 

Temeljem Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zapošljavanje 

žena u sklopu projekta „Zaposli se, osnaži se 3!“ Zaželi Program zapošljavanja žena faza III 

KLASA: 112-01/23-01/27, URBROJ: 2178/25-01-23-1 od 19. siječnja 2023. godine, 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za zapošljavanje žena u sklopu projekta „ Zaposli se, osnaži 

se 3!“ u Općini Bukovlje, dana 15. veljače utvrđuje i objavljuje  

 

 

LISTU KANDIDATA  

prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvijete propisane natječajem i poziv na 

intervju  

 

I. 

Nakon pregleda svih zaprimljenih prijava na javni natječaj za zapošljavanje žena u 

sklopu provedbe projekta „ Zaposli se, osnaži se 3!“ u Općini Bukovlje, Povjerenstvo za 

provedbu natječaja utvrdilo je da su sljedeći kandidati podnijeli pravodobne i potpune prijave 

za natječaj te da su zadovoljili formalne uvijete propisane natječajem i to kako slijedi:  

 

 

      S početkom u 10:00 h 

1. S.R. 

2. F.Ž. 

3. V.M-L. 
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II. 

Testiranje kandidatkinja s liste Poziva će se održati u prostorijama Općine Bukovlje, 

Josipa Kozarca 20, Bukovlje dana 16. veljače (četvrtak) 2023. godine prema gore 

navedenoj satnici. 

 

III. 

Kandidatkinja koja ne pristupi zakazanom razgovoru po Pozivu smatrat će se da je 

povukla svoju prijavu na Javni poziv. 

 

IV. 

Povjerenstvo će testiranje sa kandidatkinjama provesti putem razgovora o njihovim 

sposobnostima, interesima i motivaciji za rad u pružanju usluga potpore i podrške osobama 

starije životne dobi i osobama u nepovoljnom društvenom položaju u sklopu navedenog 

projekta i isto ocijeniti bodovno. 

 

V. 

Od kandidatkinje koja pristupa testiranju će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave 

(osobna ili boravišna iskaznica, putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidatkinja koja ne 

može dokazati identitet ne može pristupiti testiranju. 

 

VI. 

Nakon provedenog testiranja putem razgovora, Povjerenstvo sastavlja Izvješće o 

provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih 

bodova i dostavlja ga odgovornoj osobi poslodavca-provoditelja projekta koja će donijeti 

odluku o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme. Sve kandidatkinje koje ispunjavaju 

formalne uvjete Javnog poziva o izboru će biti obaviještene SMS-om, putem web stranice i 

oglasne ploče Općine Bukovlje a izabrane kandidatkinje će biti obaviještene osobno 

telefonskim putem. 

  

 

 

         Predsjednik povjerenstva  

                        Magdalena Tandarić  

 


