
                 
  REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVA ČKA ŽUPANIJA 
          GRAD OGULIN 
Povjerenstvo za provedbu natječaja  
          za prijam u službu 
 
KLASA: 112-07/10-01/2 
URBROJ: 2133/02-03/1-10-26 
Ogulin, 11. svibnja 2010. 
 

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA  POSTUPAK PRIJMA   
U UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,  

UPRAVU I SAMOUPRAVU GRADA OGULINA  
 
 
Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (ra zgovor):  
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Upravnog odjela za financije, upravu i 
samoupravu Grada Ogulina 
 
Naziv radnog mjesta:   
 VJEŽBENIK – 1 izvršitelj na odreñeno vrijeme –vježbenički staž – 12 mjeseci 
 - osposobljavanje za obavljanje poslova radnog mjesta stručni suradnik za 
gospodarstvo. 
 
Natječaj objavljen:   
''Narodne novine'' broj 36/10  od  24. ožujka 2010. 
 

Na temelju članka 19. stavka 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', br. 86/08) prijavljeni kandidati koji 
su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno, te ispunjavaju formalne uvjete u javnom 
natječaju  

 
                                                  o b a v j e š t a v a j u   s e 

 
  da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima 
vježbenik održati dana  21. svibnja 2010. (petak)  s početkom u  11,00 sati u prostorijama 
Grada Ogulina, Ogulin, Bernardina Frankopana 11 (Gradska vijećnica). 
 

Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a 
time ujedno ostvaruju i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni kandidati: 

 
1. PETRA POPOVIĆ 
2. IVA MATI Ć 
3. GORANKA POPOVIĆ 
4. MAJA BROZOVIĆ 
5. MIHOVIL MAGDI Ć 
6. NIKOLINA CAPAN 
7. MARTINA LUKETIĆ 
8. ANITA BOKULIĆ 
9. BRANKO RUMENOVIĆ 
10. ANDREA BLAŠKOVIĆ 
11. MAJA MAMULA 



12. SLAðANA MEDAKOVI Ć 
13. SANJA KOLIĆ 

 
 

 Kandidati koji pristupaju testiranju obavještavaju se da će provjera znanja rada na 
osobnom računalu održati istog dana, a o mjestu i vremenu provjere bit će obaviješteni na 
dan testiranja. 
 

Intervju (razgovor) s kandidatima za radno mjesto vježbenika koji uspješno polože 
test, bit će obavljen neposredno nakon utvrñivanja rezultata testiranja, a rezultati će se objaviti 
kandidatima dana 25. svibnja 2010. u 11,00 sati. 
 
 
                                                              POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 
                                                                                   ZA PRIJAM U SLUŽBU 
 
 

============================================================ 
 

                 
  REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVA ČKA ŽUPANIJA 
          GRAD OGULIN 
Povjerenstvo za provedbu natječaja  
          za prijam u službu 
 
KLASA: 112-07/10-01/1 
URBROJ: 2133/02-02/1-10-42 
Ogulin, 11. svibnja 2010. 
 

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA  POSTUPAK PRIJMA   
U STRUČNU SLUŽBU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA 

 
 
Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (ra zgovor):  
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u Stručnu službu Gradskog vijeća Grada 
Ogulina 
 
Naziv radnog mjesta:   
 VJEŽBENIK – SSS – 1 izvršitelj na odreñeno vrijeme –vježbenički staž – 12 mjeseci 
 - osposobljavanje za obavljanje poslova radnog mjesta administrativni referent  
 
Natječaj objavljen:   
''Narodne novine'' broj 36/10  od  24. ožujka 2010. 
 

Na temelju članka 19. stavka 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', br. 86/08) prijavljeni kandidati koji 
su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno, te ispunjavaju formalne uvjete u javnom 
natječaju  

 
                                                  o b a v j e š t a v a j u   s e 

 



  da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima 
vježbenik održati dana  20. svibnja 2010. (četvrtak) s početkom u  11,00 sati u prostorijama 
Grada Ogulina, Ogulin, Bernardina Frankopana 11 (Gradska vijećnica). 
 

Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a time 
ujedno ostvaruju i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni kandidati: 

 
1. IVAN RENDULIĆ 
2. VEDRAN VUKELJA 
3. IVANA CINDRIĆ 
4. MARINA BROZINIĆ 
5. VEDRAN GRKINIĆ 
6. MILJANA IVOŠEVIĆ 
7. ANTONIJA JURAIĆ 
8. MARIJANA SRDAREV 
9. ALEKSANDAR KUŠIĆ 
10. ANA MAGDIĆ 
11. MARIJANA DRAGANIĆ 
12. MATEJA KIRASIĆ 
13. DRAGANA SABLJAK 
14. BOJAN VUKELIĆ 
15. ANDREA BIŠČANIN 
16. GORAN PAUŠIĆ 
17. ANA MARIA JAKOVI Ć 
18. RENATA RAČKI BARABA 
19. MARIJA BOŽIĆ VUKELIĆ 
20. DAMIR BERTOVIĆ 
21. NEVEN RISTIĆ 
22. MARKO SABLJAK 
 
 

 Kandidati koji pristupaju testiranju obavještavaju se da će provjera znanja rada na 
osobnom računalu održati istog dana, a o mjestu i vremenu provjere bit će obaviješteni na 
dan testiranja. 
 

Intervju (razgovor) s kandidatima za radno mjesto vježbenika koji uspješno polože 
test, bit će obavljen neposredno nakon utvrñivanja rezultata testiranja, a rezultati će se objaviti 
kandidatima dana 24. svibnja 2010. u 11,00 sati. 
 
 
                                                               POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 
                                                                                   ZA PRIJAM U SLUŽBU 
 

============================================================ 
 

                 
  REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVA ČKA ŽUPANIJA 
          GRAD OGULIN 
Povjerenstvo za provedbu natječaja  
          za prijam u službu 
 
KLASA: 112-07/10-01/4 



URBROJ: 2133/02-04/1-10-20 
Ogulin, 11. svibnja 2010. 
 

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA  POSTUPAK PRIJMA   
U UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE, 

PROSTORNO UREðENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA GRADA OGULINA 
 
 
Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (ra zgovor):  
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Upravnog odjela za stambeno 
komunalne poslove, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša Grada Ogulina 
 
Naziv radnog mjesta:   
 VJEŽBENIK – 1 izvršitelj na odreñeno vrijeme –vježbenički staž – 12 mjeseci 
 - osposobljavanje za obavljanje poslova radnog mjesta komunalnog redara I. 
 
Natječaj objavljen:   
''Narodne novine'' broj 36/10  od  24. ožujka 2010. 
 

Na temelju članka 19. stavka 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', br. 86/08) prijavljeni kandidati koji 
su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno, te ispunjavaju formalne uvjete u javnom 
natječaju  

 
                                                  o b a v j e š t a v a j u   s e 

 
  da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima vježbenik 
održati dana  21. svibnja 2010. (petak)  s početkom u  11,00 sati u prostorijama Grada 
Ogulina, Ogulin, Bernardina Frankopana 11 (Gradska vijećnica). 
 

Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a 
time ujedno ostvaruju i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni kandidati: 

 
1. ANTONIA PERKOVIĆ 
2. MILJENKO VUČIĆ 
3. MIROSLAV VORKAPIĆ 
4. GORAN GRBA 
5. GORDANA PUŠKARIĆ 
6. GORAN ŽANIĆ 
7. INES BLAŠKOVIĆ 
8. VEDRAN JAKŠIĆ 
9. MARKO SABLJAK 

 
 

 Kandidati koji pristupaju testiranju obavještavaju se da će se provjera znanja rada na 
osobnom računalu održati istog dana, a o mjestu i vremenu provjere  bit će obaviješteni na 
dan testiranja. 
 

Intervju (razgovor) s kandidatima za radno mjesto vježbenika koji uspješno polože 
test, bit će obavljen neposredno nakon utvrñivanja rezultata testiranja, a rezultati će se objaviti 
kandidatima dana 25. svibnja 2010. u 12,00 sati. 
 
 
                                                              POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 
                                                                                   ZA PRIJAM U SLUŽBU 


