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 KLASA:     UP/I-112-03/19-01/1     
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 Hum na Sutli, 06. rujan 2019.  

 
  
Na temelju članka 5.stavka 2., članka 19., 24 i 28. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", 86/08, 61/11, 04/18 - u nastavku 
teksta ZSNLS), a u postupku po raspisanom Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme, Pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli, dana 06. rujna 2019. donosi  
 

R j e š e n j e 
o prijmu u službu na određeno vrijeme 

 
1. IVA STAROVEŠKI, Lastine 18/4, 49231 Hum na Sutli – stručna prvostupnica ekonomije, prima 

se u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Hum na Sutli, na radno mjesto: Visi stručni 

referent za društvene djelatnosti, na određeno vrijeme, (puno radno vrijeme) uz obvezni 

probni rad od 3 mjeseca, za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektima 

koji se financiraju iz fondova ili programa Europske unije - Voditelja/ce projekta. 

2. Imenovana se prima u službu na određeno vrijeme, (puno radno vrijeme) uz obvezni probni 

rad od 3 mjeseca. 

3. Radni staž imenovane na dan donošenja ovog Rješenja iznosi 3 godine, 4 mjeseci i 22 dana. 

4. Imenovana nema položeni državni stručni ispit, te je istog u obvezi položiti. 

5. Po izvršnosti rješenja o prijmu donosi se Rješenje o rasporedu na radno mjesto, kojim se 

utvrđuje datum početka rada i plaća.  

6. Žalba protiv ovog Rješenja ne odgađa izvršenje rješenja.    

   
 

O b r a z l o ž e n j e 
 Temeljem članaka  28. stavak 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", 86/08, 61/11, 04/18 - u nastavku teksta ZSNLS), te sukladno 
Pravilniku o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije“ br. 29/10, 13/15 i 10/18),  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli 
raspisala je Oglas  za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Hum na Sutli  na 
radno mjesto: Visi stručni referent za društvene djelatnosti  (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme, (puno radno 
vrijeme) uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektima 
koji se financiraju iz fondova ili programa Europske unije - Voditelja/ce projekta.  
 Naziv projekta: 
Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.1.04.0014  - Učinkoviti ljudski potencijali -  „Prevencija i 

liječenje demencije“, financiranog sredstvima ESI fondova. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Coat_of_arms_of_Croatia.svg


Projekt je odobren dana 01. srpnja 2019. godine u okviru Javnog poziva za dodjelu bespovratnih 

sredstava  UP.02.2.1.014  „ Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1“.    

Ukupno trajanje Projekta je 18 mjeseci, odnosno osoba će biti primljena u službu na određeno vrijeme za vrijeme 

trajanja projekata. 

Oglas je objavljen na službenim stranicama Općine Hum na Sutli (www.humnasutli.hr)   i Hrvatskom 
zavodu za zapošljavanje, Područni ured Krapina.  

Kandidati koji su ispunili formalne uvjete iz javnog poziva, oglasa pozvani su da pristupe testiranju i to 
slijedeći kandidati:  

 Vanja Jurak , Hum na Sutli 173, 49231 Hum na Sutli – magistra primarnog obrazovanja, 
kandidatkinja koja je ispunila formalne uvjete objavljenim javnim pozivom.   

 Romana Ranogajec Frangež, Brdo Jesenjsko 044, 49233 Gornje Jesenje – ekonomist, 
kandidatkinja koja je ispunila formalne uvjete objavljenim javnim pozivom.   

 Iva Staroveški, Lastine 18/4, 49231 Hum na Sutli – stručna prvostupnica ekonomije, 
kandidatkinja koja je ispunila formalne uvjete objavljenim javnim pozivom.   

 Robert Mužar, Goričanovec 40, 49225 Đurmanec  – magistar znanosti – diplomirani 
informatičar, kandidat koji je ispunio formalne uvjete objavljenim javnim pozivom.   

 
Kandidatkinja Romana Ranogajec Frangež, Brdo Jesenjsko 044, 49233 Gornje Jesenje nije pristupila testiranju.  

 
Pismenu provjeru i strukturirani intervju provelo je Povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 

Voditelja/ce projekta “.– OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. -  „Prevencija i 
liječenje demencije u prostorijama Općine Hum na Sutli - vijećnica, Hum na Sutli 175, Hum na Sutli,  dana  06. 
rujna 2019. godine.  

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje za radno mjesto Voditelja/ce projekta “.– OPERATIVNI 
PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. -  „Prevencija i liječenje demencije“  – 1 izvršitelj 
utvrdilo je bodovnu rang listu:  

1. Iva Staroveški, Lastine 18/4, 49231 Hum na Sutli  - 19 bodova (9 + 10) 

2. Vanja Jurak , Hum na Sutli 173, 49231 Hum na Sutli – 17 bodova (8 + 9) 

3. Robert Mužar, Goričanovec 40, 49225 Đurmanec  - 11 bodova (5 + 6) 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje za radno mjesto Voditelja/ce projekta “.– OPERATIVNI 

PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. -  „Prevencija i liječenje demencije“  predložilo je da se 

Iva Staroveški, Lastine 18/4, 49231 Hum na Sutli  zaposli  u Jedinstveni upravni odjel Općine Hum na Sutli  na 

radno mjesto: Visi stručni referent za društvene djelatnosti  (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme, (puno radno 

vrijeme) uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektima 

koji se financiraju iz fondova ili programa Europske unije - Voditelja/ce projekta. 

 
Uputa o pravnom lijeku: 
 Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba općinskom načelniku u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba 
se podnosi pismeno ili usmeno na zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hum na Sutli neposredno ili šalje poštom 
na adresu OPĆINA HUM NA SULI, OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE HUM NA SUTLI, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli.  
Na žalbu protiv ovog Rješenja ne plaća se upravna pristojba sukladno članku 9. stavku 2. točka 22. Zakona o upravnim 
pristojbama (NN 115/16.).                 
                               
                                                                                                                                  PROČELNIK 
                                                                                                                             Anica Kovačić, iur.  
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Kandidatima putem javne objave na mrežnoj stranici Općine Hum na Sutli www.humnasutli.hr  
2. Kandidatima koji su ispunili formalne uvjete iz javnog poziva, putem pošte 
3. Računovodstvo, ovdje 
4. Personalna evidencija, ovdje 
5. Pismohrana, ovdje. 

http://www.humnasutli.hr/
http://www.humnasutli.hr/

