
 

 

 

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA/KANDIDATKINJA 

 

Temeljem Natječaja  za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, za potrebe provedbe 

aktivnosti u sklopu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici Faza I – Zajedno u 

zajednici u Općini Vladislavci", UP.02.2.2.06.005,  za radna mjesta:  

1.1. Voditelj sportskih aktivnosti  - 1 osoba -rad na određeno vrijeme sa predviđenim 

trajanjem 23 mjeseca 

1.2. Voditelj dnevnih aktivnosti i kulturnih radionica – 1 osoba – rad na određeno vrijeme 

sa predviđenim trajanjem 23 mjeseca  

1.3. Asistent u provedbi radionica – 1 osoba – rad na određeno vrijeme sa predviđenim 

trajanjem 23 mjeseca 

1.4. Asistent u provedbi projektnih aktivnosti i radu s ciljanom skupinom – 1 osoba – rad 

na određeno vrijeme sa predviđenim trajanjem 23 mjeseca 

 

objavljenog  22. listopada  2020. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te 

objavljenog Poziva na testiranje kandidata putem intervjua od 2. studenoga  2020. godine, 

Povjerenstvo je dana 3. studenoga 2020. godine sastavilo Izvješće o provedenom postupku i 

utvrdilo rang listu kandidata s obzirom na rezultate provedenog testiranja putem intervjua. Na 

temelju Izvješća o provedenom postupku Općinski načelnik  donio je Odluku o prijamu u radni 

odnos na određeno vrijeme. 

Na natječaju za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, u sklopu projekta „Širenje mreže 

socijalnih usluga u zajednici Faza I – Zajedno u zajednici u Općini Vladislavci", 

UP.02.2.2.06.005, odabrani su slijedeći kandidati/kandidatkinje : 

1.1. Voditelj sportskih aktivnosti  - Jelena Abjanović-Koncoš 

1.2. Voditelj dnevnih aktivnosti i kulturnih radionica – Monika Horvat,  

1.3. Asistent u provedbi radionica – Katarina Šarac,  

1.4. Asistent u provedbi projektnih aktivnosti i radu s ciljanom skupinom– Pero 

Dubravac 

 

Objavom rezultata temeljem objavljenog Natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 

na web stranici Općine Vladislavci  smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima 

natječaja. 

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu. 

 

U Vladislavcima, 4. studenoga 2020. godine 

 
OPĆINA VLADISLAVCI 


