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REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

      OPĆINA VOJNIĆ 

KLASA: 983-01/22-01/1 

URBROJ: 2133-17-04-22-95 

 

U Vojniću, 23.siječnja 2023.godine  

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne 

politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-30) od 23. studenog 

2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz 

Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 

„Zaželi-program zapošljavanja žena – faza III“, Broj poziva: UP.02.1.1.16, Kodni broj 

Ugovora: UP.02.1.1.16.0037 od 12. prosinca 2022. godine i Odluke Općinskog načelnika od 

10. siječnja 2023. godine o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnih poziva za prijem u 

radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Vojnić za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu 

Projekta ,,ZAŽELI za Općinu Vojnić“ UP.02.1.1.16.0037 (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), 

Povjerenstvo daje sljedeću 

 

 

OBAVIJEST KANDIDATKINJAMA PRIJAVLJENIMA NA JAVNI POZIV za prijem 

u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Vojnić za potrebe provedbe aktivnosti u 

sklopu Projekta ,,ZAŽELI za Općinu Vojnić“ 

 

Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Vojnić dana 11. siječnja 2023. 

godine objavljen je javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Vojnić 

za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ,,ZAŽELI za Općinu Vojnić“ za radno mjesto 

- Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u 

nepovoljnom položaju, broj traženih radnica: 2 

 

 

I. VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA INTERVJUA 

 

Intervju sa kandidatkinjama za navedeno radno mjesto održati će se u prostorijama Općine 

Vojnić, Trg Stjepana Radića 1, Vojnić, zgrada Općine Vojnić, 1. kat, prostorija vijećnice, dana 

25. siječnja 2023. godine (srijeda) s početkom u 09.00 sati. Intervjuu mogu pristupiti 

kandidatkinje koje su dostavile pravodobnu i potpunu prijavu i koje ispunjavaju formalne uvjete 

javnog poziva. 
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Kandidatkinje koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te koji ispunjavaju 

formalne uvjete javnog poziva i mogu pristupiti intervjuu su (raspoređeno po zaprimanju 

prijava): 

 

1. Nevena Crnković 

2. Evresa Mustedanagić  

3. Maja Brkić 

4. Janja Šabić 

5. Katarina Stjepanović 

6. Dubravka Plantosar  

7. Marija Kičić 

8. Brankica Obad  

 

 

Kandidatkinje same snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju. Kandidatkinje koje nisu 

pristupile intervjuu više se ne smatraju kandidatkinjama u postupku. Za vrijeme intervjua 

kandidatkinje su dužne postupati prema uputama Povjerenstva. 

 

 

II. PRAVILA INTERVJUA 

 

Kandidatkinje mogu doći u Općinu Vojnić u razdoblju od 09.00 do 10.00 sati. Po dolasku na 

intervju od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave 

(važeća osobna iskaznica) radi utvrđivanja identiteta. Intervjuu ne mogu pristupiti kandidati 

koji ne mogu dokazati identitet te osobe i za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni 

poziv. Povjerenstvo će nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti utvrditi listu prvenstva 

kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na intervjuu ili u slučaju istog broja 

bodova prema vremenu i datumu zaprimanja prijave na javni poziv. 

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnih poziva 

 za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 

 u Općinu Vojnić za potrebe provedbe aktivnosti u  

sklopu Projekta ,,ZAŽELI za Općinu Vojnić“ 

 

 


