REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠTITAR
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu
u Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 112-02/20-01/01
UR.BROJ: 2212/09-04-20/15
Štitar, 30. srpnja 2020. godine

ZAPISNIK
sa sjednice Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za prijam u službu Općine Štitar na
neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Štitar na radno mjesto - VIŠI REFERENT ZA
RAČUNOVODSTVO, PRORAČUN I FINANCIJE, održane dana 30. srpnja 2020. godine s početkom u
09.00 h u prostorima Općine Štitar.
Nazočni:

1. Ana Cvitković-Komesarović, predsjednik,
2. Ljiljana Tomšić, član,
3. Mato Tomšić, član.

Sjednicu je otvorila predsjednica povjerenstva i predložila sljedeći:
DNEVNI RED
1. Razmatranje pristiglih zamolbi za prijam u službu Općine Štitar na radno mjesto - VIŠI REFERENT
ZA RAČUNOVODSTVO, PRORAČUN I FINANCIJE.
Drugih prijedloga nije bilo te je dnevni red jednoglasno usvojen.

RASPRAVA PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
Točka 1.
Na raspisani javni natječaj za prijam u službu Općine Štitar u Jedinstveni upravni odjel Općine Štitar na
radno mjesto - VIŠI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO, PRORAČUN I FINANCIJE - 1 izvršitelj ( m/ž ), na
neodređeno vrijeme objavljen u Narodnim novinama br. 83/2020 od 17. srpnja 2020. godine u
ostavljenom roku pristiglo je 7 prijava i to:
1. Ivane Stipanović iz Bošnjaka, V. Nazora 23,
2. Marine Iljazović iz Babine Grede, Loža 255,
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3.
4.
5.
6.
7.

Zlate Vinković iz Županje, Al. Matice Hrvatske 35,
Josipe Mareljić iz Komletinaca, B. Radić 88,
Marina Katić iz Cerne, Vukovarska 98,
Marka Gašparović iz Cerne, J. J. Strossmayera 44,
Berislava Miličić iz Štitara, B. Jelačića 17.

Ivana Stipanović je dostavila sljedeće dokumente:
- Životopis,
- Presliku osobne iskaznice,
- Presliku diplome Sveučilišta u Splitu, Sveučilišnog studijskog centra za stručne studije Split od
24. studenog 2006. godine i stečenom stručnom nazivu ekonomist.
Marina Iljazović je uz prijavu na natječaj dostavila sljedeće dokumente:
- Životopis,
- Elektronički zapis iz knjige državljana izdan 23. srpnja 2020. godine,
- Presliku diplome Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku od 27.
travnja 2019. godine i stečenom akademskom nazivu magistra ekonomije,
- Potvrdu OŠ „Mijat Stojanović“ Babina Greda, KLASA: 112-06/20-01/01, UR.BROJ: 2188-17-0120-1 od 17. siječnja 2020. godine,
- Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa zaključen s OŠ „Mijat
Stojanović“, KLASA: 112-06/19-01-1, UR.BROJ: 2188-17-19-01-1 od 25. ožujka 2019. godine,
- Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO od 23. srpnja 2020.
godine,
- Uvjerenje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 23. srpnja 2020. godine da se protiv iste ne
vodi kazneni postupak,
- Izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi od 24. srpnja 2020. godine,
- Izjavu o suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu zapošljavanja od 24. srpnja 2020.
godine.
Zlata Vinković je uz prijavu na natječaj dostavila sljedeće dokumente:
- Životopis,
- Presliku osobne iskaznice,
- Presliku diplome Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb od 20. prosinca 2014.
godine i stečenom stručnom nazivu diplomiranog ekonomista,
- Potvrdu o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa Grada Županje, KLASA: 112-07/15-02/04,
UR.BROJ: 2212/01-02-16-3 od 12. srpnja 2016. godine,
- Ugovor o radu na određeno vrijeme zaključen s Lokalnom agencijom za razvoj Vjeverica d.o.o.
Drenovci od 02. svibnja 2018. godine,
- Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO od 03. srpnja 2020.
godine,
- Uvjerenje Općinskog suda u Vinkovcima od 03. srpnja 2020. godine da se protiv iste ne vodi
kazneni postupak,
- Svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu, KLASA: UP/I-133-02/16-01/2501,
UR.BROJ: 515-04-02-02/29-16-5 od 27. lipnja 2016. godine,
- Izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi od 24. srpnja 2020. godine,
- Izjavu o suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu zapošljavanja od 24. srpnja 2020.
godine.
Josipa Mareljić je uz prijavu na natječaj dostavila sljedeće dokumente:
- Životopis,
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-

Presliku domovnice,
Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa zaključen s Gradom
Otokom, KLASA: 112-03/18-01/03, UR.BROJ: 2188/08-02/1-18-8,
Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO od 06. srpnja 2020.
godine,
Uvjerenje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 20. srpnja 2020. godine da se protiv iste ne
vodi kazneni postupak,
Svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu, KLASA: UP/I-133-02/19-01/1736,
UR.BROJ: 515-03-02-01/28-18-5 od 13. kolovoza 2019. godine,
Izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi od 20. srpnja 2020. godine,

Marina Katić je uz prijavu na natječaj dostavila sljedeće dokumente:
- Životopis,
- Presliku osobne iskaznice,
- Presliku svjedodžbe Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku od
16. svibnja 2014. godine i stečenom stručnom nazivu stručna prvostupnica ekonomije,
- Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa zaključen s Općinom
Cerna, KLASA: 100-01/14-01/01, UR.BROJ: 2212/04-01-14/9 od 09. svibnja 2014. godine,
- Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO od 23. srpnja 2020.
godine,
- Uvjerenje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 23. srpnja 2020. godine da se protiv iste ne
vodi kazneni postupak,
- Svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu, KLASA: UP/I-133-02/14-01/638, UR.BROJ:
515-04-02-02/17-15-5 od 05. svibnja 2015. godine,
- Izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi od 23. srpnja 2020. godine,
- Izjavu o suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu zapošljavanja od 23. srpnja 2020.
godine.
Marko Gašparović je uz prijavu na natječaj dostavio sljedeće dokumente:
- Životopis,
- Presliku osobne iskaznice,
- Presliku svjedodžbe Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku od
25. svibnja 2012. godine i stečenom stručnom nazivu stručnog prvostupnika ekonomije,
- Izjavu o obavljenom pripravničkom stažu od 24. srpnja 2020. godine izdanu od strane
Sladorana d.o.o.,
- Potvrdu o radu od 23. srpnja 2020. godine izdanu od strane Alpi Aviation d.o.o. Štitar,
- Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO od 23. srpnja 2020.
godine,
- Uvjerenje Općinskog suda u Vinkovcima od 23. srpnja 2020. godine da se protiv istog ne vodi
kazneni postupak,
- Izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi od 23. srpnja 2020. godine,
- Izjavu o suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu zapošljavanja od 23. srpnja 2020.
godine.
Berislav Miličić je uz prijavu na natječaj dostavio sljedeće dokumente:
- Životopis,
- Presliku domovnice,
- Presliku svjedodžbe Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku od
22. veljače 2010. godine i stečenom stručnom nazivu sveučilišnog prvostupnika ekonomije,
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-

-

Presliku potvrde Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku od 24.
siječnja 2011. godine i stečenom akademskom nazivu magistra ekonomije,
Presliku prijave o prestanku osiguranja – Obrazac eM-2P za obveznika Općinu Štitar i
osiguranika Berislava Miličić,
Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi stručnog osposobljavanju za rad bez
zasnivanja radnog odnosa zaključen s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Općinom Štitar,
KLASA: 103-05/14-01/139, UR.BROJ: 2188-15-04/01-14-08 od 23. svibnja 2014. godine
Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO od 27. srpnja 2020.
godine,
Uvjerenje Općinskog suda u Vinkovcima od 27. srpnja 2020. godine da se protiv istog ne vodi
kazneni postupak,
Svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu, KLASA: UP/I-133-02/15-01/840, UR.BROJ:
515-04-02-02/30-15-5 od 21. travnja 2015. godine,
Izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi od 27. srpnja 2020. godine,
Izjavu o suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu zapošljavanja od 27. srpnja 2020.
godine.

Analizirajući prijave Povjerenstvo je utvrdilo sljedeće:
Ivana Stipanović uz gore pobrojanu dokumentaciju, nije dostavila vlastoručno potpisanu prijavu na
natječaj, niti je priložila dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, dokaz o
ukupnom radnom iskustvu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv iste ne vodi kazneni postupak, dokaz
o položenom državnom stručnom ispitu, vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje
zapreke iz čl. 15. i čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi. Također, uz presliku diplome u kojoj osobni podatci navedene nisu istovjetni, nije priložen
dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog lista).
Natječajem za prijam u službu je utvrđeno da se urednom prijavom smatra potpuna prijava, odnosno
vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge iz natječaja, te da osoba koja nije
podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se
kandidatom prijavljenim na natječaj.
Utvrđuje se da Ivana Stipanović nije podnijela urednu prijavu, te se ne smatra kandidatom prijavljenim
na natječaj.
Prijava Marine Iljazović ne sadrži dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, dok ista u cijelosti
ispunjava sve tražene uvjete iz natječaja.
Prijava Zlate Vinković sadrži sve potrebne podatke i priloge iz natječaja, te ista u cijelosti ispunjava sve
tražene uvjete iz natječaja.
Uz prijavu Josipe Mareljić nije dostavljen dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
Natječajem za prijam u službu je utvrđeno da se urednom prijavom smatra potpuna prijava, odnosno
vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge iz natječaja, te da osoba koja nije
podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se
kandidatom prijavljenim na natječaj.
Utvrđuje se da Josipa Mareljić nije podnijela urednu prijavu, te se ne smatra kandidatom prijavljenim
na natječaj.
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Prijava Marine Katić sadrži sve potrebne podatke i priloge iz natječaja, te ista u cijelosti ispunjava sve
tražene uvjete iz natječaja.
Marko Gašparović je uz prijavu na natječaj nije dostavio dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,
te također nije dokazao da ima potrebno radno iskustvo - najmanje 1 godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima.
Naime, iz Izjave o obavljenom pripravničkom stažu od 24. srpnja 2020. godine izdane od strane
Sladorana d.o.o., proizlazi da je imenovani uspješno odradio pripravnički staž na računovodstvenofinancijskim poslovima koji su pobrojani u samoj Izjavi, no nije utvrđeno razdoblje obavljanja
pripravničkog staža.
Nadalje, iz Potvrde o radu od 23. srpnja 2020. godine izdane od strane Alpi Aviation d.o.o. Štitar
proizlazi da je imenovani od ukupno devet godina radnog staža u navedenom poduzeću dvije godine
obavljao poslove iz područja nabave, računovodstva i ostalih administrativnih poslova, što ne proizlazi
iz Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO.
Uvidom u Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO utvrđeno da je isti
jedino u razdoblju od 21.05.2012. godine do 14.03.2013. godine odnosno ukupno 9 mjeseci i 24 dana
bio u radnom odnosu u poduzeću Sladorana d.o.o. Županja zaposlen na poslovima za koje je kao uvjet
propisana viša stručna sprema, čime nije dokazano da ima potrebno radno iskustvo - najmanje 1 godina
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Utvrđuje se da Marko Gašparović ne ispunjava uvjete iz natječaja te se ne smatra kandidatom
prijavljenim na natječaj.
Prijava Berislava Miličić sadrži sve potrebne podatke i priloge iz natječaja, te isti u cijelosti ispunjava
sve tražene uvjete iz natječaja.
Natječajem za prijam u službu je utvrđeno da se urednom prijavom smatra potpuna prijava, odnosno
vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge iz natječaja, te da osoba koja nije
podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se
kandidatom prijavljenim na natječaj, te će o istome biti obaviještena pisanim putem.
Utvrđuje se da Ivana Stipanović i Josipa Mareljić nisu dostavile urednu prijave, te da Marko Gašparović
ne ispunjava formalne uvjete natječaja, zbog čega se navedeni ne smatraju kandidatima prijavljenima
na natječaj.
Analizirajući prijave Povjerenstvo je utvrdilo da su prijave Marine Iljazović iz Babine Grede, Zlate
Vinković iz Županje, Marine Katić iz Cerne i Berislava Miličić iz Štitara uredne odnosno da sadrže sve
podatke i priloge navedene u natječaju.
Utvrđuje se lista kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:
1.
2.
3.
4.

Marina Iljazović iz Babine Grede, Loža 255,
Zlata Vinković iz Županje, Al. Matice Hrvatske 35,
Marina Katić iz Cerne, Vukovarska 98,
Berislav Miličić iz Štitara, B. Jelačića 17.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će pozvani na prethodnu provjeru znanja i
sposobnosti.
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Zapisnik je završen 30. srpnja 2020. godine u 11.45 h.

Članovi povjerenstva:

_______________________

_______________________

_______________________
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