
AKTUALNE OBAVIJESTI 

 

Obavijest o rezultatu natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. 

vrste – stručni suradnik za financijske 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 radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za 

financijske 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 6. studenoga 2020. godine u “Narodnim novinama” broj 121/2020. te 9. studenoga 

2020. godine na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 

područnog ureda Osijek, mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te 

mrežnoj stranici Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  

Prijavu na Natječaj u otvorenom roku podnijelo je četvoro (4) pristupnika kako slijedi: 

1. Zita Gulić  

2. Petra Kolesarić  

3. Ivana Pataki  

4. Josip Molnar  

Povjerenstvo je utvrdilo da troje kandidata Natječaja, ispunjavaju uvjete Natječaja i priložili su uz 

prijavu na Natječaj odgovarajuću dokumentaciju u skladu s Natječajem. 

Povjerenstvo je dana 26. studenoga 2020. godine provelo I. razinu i utvrdilo da je od troje kandidata 

na I. razini pristupila jedna kandidatkinja. Povjerenstvo je na temelju uvida u pisane odgovore 

kandidatkinje i bodovanja u I. razini utvrdilo da je kandidatkinja ostvarila više od 50% bodova. 

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

je da je Zita Gulić izrazito uspješna kandidatkinja u I. i II. razini odabira kandidata te je donio 

odluku o izboru Zite Gulić na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za financijske 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 

Zita Gulić rođena je u Osijeku, Republika Hrvatska. Na Ekonomskom fakultetu u sastavu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku završila je dana 20. veljače 2001. godine 

sveučilišni dodiplomski studij Marketing management te stekla visoku stručnu spremu i stručno 

zvanje diplomirani ekonomist. Radila je u računovodstvu u Ekonomskoj školi u Osijeku, III. 

gimnaziji u Osijeku i Dječjem domu Klasje u Osijeku. Ukupno ima 13 godina radnog staža. 

Sudjelovala je na više seminara na temu računovodstva, knjigovodstva, obračuna plaća i 

materijalnih prava radnika. 

Služi se engleskim jezikom na B1 stupnju.  


