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ZAPISNIK 
o provedbi testiranja i intervjua kandidata/kandidatkinja u postupku provedbe OGLASA za 

zapošljavanje za radno mjesto Voditelja/ce projekta OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI 
POTENCIJALI 2014.-2020.  -  „Prevencija i liječenje demencije“ 

 
Oglas je objavljen na službenim stranicama Općine Hum na Sutli (www.humnasutli.hr)   i 

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Krapina.  
Testiranje kandidata provodi Povjerenstvo, imenovano Odlukom pročelnice Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Hum na Sutli od 14.08.2019. godine,  za provođenje razgovora i testiranja sa kandidatima 

u  sastavu: Gordana Špoljar – predsjednica, Tatjana Gorišek Jančin i Narcisa Brezinščak – članovi, te 

Paulina Bogović - administrativno-tehnička potpora.   

 Testiranje se obavilo u prostorijama Općine Hum na Sutli (vijećnica), Hum na Sutli 175, Hum na Sutli,  

dana  06. rujna 2019. godine s početkom u 9,00 sati, za Višeg stručnog referenta 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. 

Testiranju su pristupili kandidati koji su ispunili formalne uvjete objavljenim natječajem  i to:   

 Vanja Jurak , Hum na Sutli 173, 49231 Hum na Sutli  

 Iva Staroveški, Lastine 18/4, 49231 Hum na Sutli   

 Robert Mužar, Goričanovec 40, 49225 Đurmanec   

 

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

   Gordana Špoljar, predsjednica Povjerenstva za provođenje razgovora i testiranja sa 

kandidatima upoznala je kandidate koji su pristupili testiranju te intervjuju s članovima Povjerenstva, 

te da će se testiranje odvijati u dvije faze i to pismeni dio čija provjera traje 45 minuta. Smatra se da su 

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


kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti ostvarili 

najmanje 50% (5 bodova). 

Kandidati koji su uspješno položili testove Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervju) kojim 

Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad. 

Kandidatima je postavljeno 5 istih pitanja te je bilo moguće ostvariti najviše 10 bodova.  

Prije samog pismenog testa od kandidata je zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske 

isprave radi utvrđivanja identiteta, te i potpisivanje Izjave koji su suglasni i daju pristanak da se njihovi 

osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu zapošljavanja i provedbe projekta te izvršavanja Ugovora 

o dodjeli bespovratnih iz sredstava za projekte koji se financiraju Europskog socijalnog fonda u 

financijskom razdoblju 2014-2020. 

Rezultati testiranja i intervjua nalaze se u prilogu zapisnika.  
 

Povjerenstvo je utvrdilo da je, u pismenom dijelu, kandidat Vanja Jurak ostvarila 8 od 
10 bodova, Iva Staroveški 9 od 10 bodova te Robert Mužar 5 od 10 bodova.  

  
Kako su kandidati na pismenoj provjeri znanja ostvarili 50% (5 bodova) i više posto (%), prišlo se 

razgovoru (intervju) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad. 

Sam redoslijed kandidata za intervju utvrđen je redoslijedom zaprimanja zamolbi na oglas te 

je Vanja Jurak prva pristupila intervuju (na kojem je osvojila ukupno 9 bodova), druga je pristupila Iva 

Staroveški (na kojem je osvojila ukupno 10 bodova) a Robert Mužar pristupio je treći (na koje je osvojilo 

ukupno 6 bodova).      

Svakog kandidata koji je pristupio usmenom dijelu razgovora (intervju) naosob je pitano da li 

žele uvidi u pismeni dio odnosno u rezultate pismenog dijela provjere, na što su kandidati odgovorili 

da ne žele.    

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“  predlaže 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. 



Radni materijal sa testiranja pohranjen je u arhivi Općine Hum na Sutli i dostupan je na 
uvid. 

Testiranje i intervju kandidatima završeni su u 9,40 sati.  
 
 
 
 
 
 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje  
Voditelja/ce projekta “.– OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.  

-  „Prevencija i liječenje demencije“ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
- pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli 
- kandidatima putem javne objave na mrežnoj stranici Općine Hum na Sutli www.humnasutli.hr  
- Arhiva, ovdje.  

http://www.humnasutli.hr/

