
  

 

 

 

 

   

   KLASA: 80-01/22-02/88 

  URBROJ: 2170-80-01/22-88                                               
  U Rijeci, 23. veljače 2022. godine  
 

Povjerenstvo za provedbu prethodne provjere znanja kadidata prijavljenih na natječaj, 
temeljem članka 16. Pravilnika o radu Doma mladih objavljuje 
 

P O Z I V   N A   I N T E R V J U 

U POSTUPKU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO: TAJNIK/CA USTANOVE 
 

Prethodna pisana provjera znanja kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja za 

radno mjesto Tajnika/ce ustanove objavljenog putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 08. 

veljače 2022., održana je 23.02.2022. u 10 sati, u prostoru Doma mladih, Laginjina 15, Rijeka. 
 

Od devet pozvanih kandidatkinja koje su svojim prijavama dokazale da udovoljavaju formalnim 

uvjetima natječaja, na provjeru znanja pristupilo je pet kandidatkinja.  

Obzirom da su sve pozvane kandidatkinje potvrdile primitak poziva na prethodnu provjeru, 
smatra se da su one kandidatkinje koji nisu pristupile testiranju povukle prijavu na natječaj.  
 

Na pismenoj provjeri kandidatkinje su mogle ostvariti maksimalno 44 boda, a na intervju se 

pozivaju one kandidatkinje koje su ostvarile minimalno 26 bodova, odnosno 60 % od ukupnog 

broja bodova, sukladno ranije objavljenim pravilima natječaja. 
 

Objavljuje se rang lista kandidatkinja sukladno broju ostvarenih bodova kako slijedi: 
 

M.K. –  40 bodova 

S.S. –   36 bodova 

B.F.B. – 31 bod 

 

K.T. – 21 bod 

T.P. – 16 bodova 
 

Sve kandidatkinje koje su pristupile prethodnoj pisanoj provjeri znanja imaju pravo uvida u 
rezultate provedenog postupka.  
 

Usmeni intervju sa kandidatkinjama koje su ostvarile više od 60 % od ukupnog broja 

bodova održat će se u ponedjeljak, 28. veljače 2022., u slijedećim terminima:  

M.K. u 09 sati, S.S. u 10 sati i B.F.B. u 11 sati 

u Domu mladih, Laginjina 15, Rijeka, Ured ravnatelja (1 kat). 

 
Intervju se provodi s ciljem utvrđivanja interesa, profesionalnih ciljeva i motiviranosti pojedinih 
kandidatkinja za rad na radnom mjestu koje je predmet natječaja, a boduje se s bodovima od 
1 do 10. Nakon intervjua će se utvrditi i objaviti konačna rang lista prijavljenih kandidatkinja sa 
ukupnim brojem bodova ostvarenih na pismenoj provjeri znanja i na intervju.  
 
                                                                 POVJERENSTVO  ZA  PROVEDBU  PRETHODNE    
         PROVJERE  ZNANJA  KANDIDATA 
 


