
AKTUALNE OBAVIJESTI 

 

Obavijest o rezultatu natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj III. vrste 

– voditelj Odsjeka za računovodstvene poslove u Uredu za računovodstveno-financijske 

poslove /Tajništvo Odjela za matematiku  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom 

do povratka zaposlenice s rodiljnog (roditeljskog) dopusta 

Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj III. vrste – voditelj Odsjeka za 

računovodstvene poslove u Uredu za računovodstveno-financijske poslove /Tajništvo Odjela za 

matematiku  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka zaposlenice s rodiljnog 

(roditeljskog) dopusta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za matematiku 

objavljen je 14. listopada 2022. godine u "Narodnim novinama", na Internet stranici Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Odjela za matematiku te na oglasnim mjestima/mrežnim 

stranicama Zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek.  

Prijavu na Natječaj u otvorenom roku podnijele su tri (3) pristupnice kako slijedi: 

1. Vlatka Bermanec  

2. Natalija Barišić  

3. Jasminka Paunović  

Povjerenstvo je utvrdilo da dvije kandidatkinje Natječaja, ispunjavaju uvjete Natječaja i priložili 

su uz prijavu na Natječaj odgovarajuću dokumentaciju u skladu s Natječajem. 

Povjerenstvo je dana 3. studenoga 2022. godine provelo, sukladno članku 24. stavku 3. Pravilnika 

o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, samo 

razgovor (intervju) s kandidatima bez provedbe pisane provjere znanja.  Razgovoru su pristupile 

obje kandidatkinje.  Povjerenstvo je na temelju bodovanja razgovora utvrdilo da su obje 

kandidatkinje ostvarile više od 50% bodova. 

Pročelnik Odjela za matematiku, na temelju uvida u Zapisnik i natječajnu dokumentaciju, utvrdio 

je da je Vlatka Bermanec uspješnija kandidatkinja te je donio odluku o izboru Vlatke Bermanec na 

položaj III. vrste – voditelj Odsjeka za računovodstvene poslove u Uredu za računovodstveno-

financijske poslove /Tajništvo Odjela za matematiku  na određeno vrijeme s punim radnim 

vremenom do povratka zaposlenice s rodiljnog (roditeljskog) dopusta. 

 

Kratki životopis izabrane pristupnice 

Vlatka Bermanec rođena je u Osijeku, Republika Hrvatska. Ekonomsku školu u Osijeku završila 

je dana 1997. godine te stekla srednju stručnu spremu u programu ekonomist. Radila je u 

računovodstvenim servisima, Mijok magazinu, Auto Violi, A.M.S. Biomasi te Probe d.o.o. 

Ukupno ima 21 godinu radnog staža. Služi se engleskim jezikom aktivno.  


