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OBAVIJEST KANDIDATIMA 

 

Rezultati pisane provjere znanja (testiranja) - I. razine odabira kandidata Natječaja za izbor 
jednog zaposlenika/zaposlenice u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom 
vremenu na radno mjesto I. vrste – stručnog suradnika za pravne poslove na Fakultetu za 
odgojne i obrazovne znanosti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

Na temelju odredbe članka 22. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (pročišćeni 
tekst) te sukladno članku 29. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Povjerenstvo za izbor zaposlenika/zaposlenice na 
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na radno mjesto I. vrste – stručnog suradnika 
za pravne poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i 
obrazovne znanosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na temelju javnog natječaja objavljenog 
16. prosinca na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, mrežnim 
stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje, područnog ureda Osijek, te 18. prosinca u Narodnim novinama broj 124/2019., 
a nakon provedene pisane provjere znanja (testiranja) - I. razine odabira kandidata održanog 
13. siječnja 2020. godine u 10.00 sati u nastavnoj zgradi Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti u učionici broj 1., Cara Hadrijana 10, Osijek, objavljuje 

 

REZULTATE PISANE PROVJERE ZNANJA (TESTIRANJA) I. RAZINE OBABIRA 
KANDIDATA NA RADNO MJESTO I. VRSTE- STRUČNOG SURADNIKA ZA 

PRAVNE POSLOVE NA NEODREĐENO VRIJEME U PUNOM RADNOM 
VREMENU NA FAKULTETU ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI 

 

Na pisanu provjeru znanja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na neodređeno vrijeme s 
punim radnim vremenom na radno mjesto I. vrste - stručnog  suradnika za pravne poslove na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti 
pozvano je sedam (7) kandidata Natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja. Pisanoj 
provjeri znanja pristupilo je troje (3) kandidata Natječaja od pozvanih 7 kandidata, te je 
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utvrđena rang lista kandidata koji su pristupili pisanom testiranju, odnosno pisanoj provjeri 
znanja s ostvarenim bodovima: 

Tablica:1. 

R. br. Ime i prezime Ostvareni bodovi – I. razina odabira kandidata 
1. Andrej Bojanić 54 
2. Ana Jović 24 
3.  Krunoslav Požgain 0 

 

Kandidat Krunoslav Požgain je pristupio I. razini odabira kandidata, ali je odustao od pisane 
provjere znanja. 

Ana Jović je na pisanoj provjeri ostvarila manje od 50%, što nije dovoljno da pristupi II. razini 
odabira kandidata. 

Pisanom testiranju nisu pristupili sljedeći kandidati:  

Tablica 2. 

R. br. Ime i prezime 
1. Sanja Ličanin 
2. Lidija Županić 
3. Mihaela Matić Kraus 
4. Džanko Ivana 

 

U skladu s javnim natječajem u kojem je izrijekom navedeno da kandidati koji nisu pristupili 
pisanom testiranju, smatra se da su povukli svoju prijavu na javni natječaj i ne smatraju se više 
kandidatima na natječaju. Nakon provedenog pisanog testiranja kandidata održanog 13. siječnja 
2020. godine i objavljenih rezultata Povjerenstvo poziva na razgovor samo kandidate koji su na 
pisanoj provjeri znanja (testiranju) - I. razini odabira kandidata ostvarili najmanje 50% (30 
bodova) od ukupnog broja bodova (60 bodova) i koji su navedeni u Tablici 1. te istima upućuje 

POZIV na razgovor (intervju) - II. razinu odabira kandidata, 14. prosinca 2020. godine 
u 13.30 sati u upravnoj zgradi Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Vijećnica I. 

kat, Cara Hadrijana 10, Osijek kako slijedi 

Tablica 3. 

R. broj. Ime i prezime 
1. Andrej Bojanić 

 

Kandidat pozvan na razgovor (intervju) - II. razinu odabira kandidata pred Povjerenstvom 
dužan je donijeti važeću osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s 
fotografijom. Kandidat je dužan pridržavati se utvrđenog vremena održavanja razgovora 
(intervjua) te ukoliko ne pristupi razgovoru (intervju) više se ne smatra kandidatom u daljnjoj 
provedbi postupka. Nakon završetka razgovora (intervjua) - II. razine odabira kandidata 
Povjerenstvo će prema ukupnom broju ostvarenih bodova predložiti dekanu Fakulteta 
najuspješnijeg kandidata. 



Konačnu Odluku o izboru kandidata na radno mjesto I. vrste - stručnog suradnika za pravne 
poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne 
znanosti donosi dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i ista će biti objavljena ta 
mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanost www.foozos.hr.  

 Povjerenstvo za provedbu postupka izbora zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. 
 vrste - stručnog suradnika za pravne poslove na Fakultetu za odgojne i obrazovne 
 znanost. 




