
Na temelju al. 9. st. 3. čl. 14. Statuta Memorijalnog centra ''Faust Vrančić'' u Prvić Luci ( Ur. broj: 

38/2020 ) sukladno rezultatu provedenog kvalifikacijskog razgovora i izvješću Povjerenstva za 

provedbu postupka izbora kandidata za radno mjesto stručni suradnik za interpretaciju i promociju i 

čistač/icu, ravnateljica donosi dana 01. travnja 2021. godine 

 

Odluku o izboru kandidata  

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na pola radnog vremena 

 na radno mjesto čistač/ica – 1 izvršitelj/ica 

 

čl.1. 

Kandidat koji je ispunio sve formalne uvjete natječaja, podnio pravodobnu i potpunu prijavu te 

ostvario najbolji rezultat na kvalifikacijskom razgovoru za navedeno radno mjesto je Grbelja Josipa. 

 

čl. 2. 

S imenovanim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme na pola radnog 

vremena kojim će se utvrditi međusobna prava, obveze i odgovornost ugovornih strana. 

 

OBRAZLOŽENJE 

Ravnateljica Memorijalnog centra ''Faust Vrančić'' u Prvić Luci raspisala je natječaj za zasnivanje 

radnog odnosa na neodređeno vrijeme na pola radnog vremena za radno mjesto čistač/ica– 1 

izvršitelj/ica dana 09. ožujka 2021. godine ( Ur. broj: 67/2021 ) koji je objavljen na web stranici 

Memorijalnog centra ''Faust Vrančić'' www.mc-faustvrancic.com i web stranici Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje. 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je bio osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja. U roku je 

pristiglo ukupno jedna ( 1 ) prijava koju je pregledalo Povjerenstvo za provedbu postupka izbora 

kandidata za radno mjesto stručni suradnik za interpretaciju i promociju i čistač/icu dana 24. ožujka 

2021. godine. Povjerenstvo je utvrdilo da pristigla prijava Grbelje Josipe ispunjava formalne uvjete iz 

natječaja te se smatra kandidatom u postupku o čemu je obaviještena telefonskim pozivom. 

Na kvalifikacijski razgovor radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog 

mjesta na koje se prima dana 30. ožujka 2021. godine pristupila je kandidatkinja Grbelja Josipa.  

Na temelju pregledane dokumentacije i kvalifikacijskog razgovora s kandidatkinjom u postupku 

Povjerenstvo je dostavilo ravnateljici Memorijalnog centra ''Faust Vrančić'' izvješće o provedenom 

postupku izbora kandidata na temelju čega je donesena ova Odluka. 

S obzirom na ukupan broj bodova ostvarenih na kvalifikacijskom razgovoru Povjerenstvo je sastavilo 

dana 30. ožujka 2021. godine izvješće o provedenom postupku sa rang listom kako slijedi: 

 

RANG LISTA 

Rbr. Ime i prezime kandidata UKUPNO 

1. Grbelja Josipa 10/10 

 

 

 

 

 



čl.3. 

Ova Odluka dostavlja se kandidatkinji prijavljenoj na natječaj putem pošte, objavom na web stranici 

Memorijalnog centra ''Faust Vrančić'' www.mc-faustvrancic.com, a dostava kandidatkinji se smatra 

obavljenom danom dostave poštom. 

 

U Prvić Luci, 01. travnja 2021. godine 

Ur. broj: 84/2021     

 

Memorijalni centar ''Faust Vrančić'' 

ravnateljica 

Ivana Skočić, dipl. tur. kom 

 

 

 

 

 

 

http://www.mc-faustvrancic.com/

