
CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA
U ZAJEDNICI GRADA CRIKVENICE
Kralja Tomislava 85a
51260 CRIKVENICA
OIB:78173045800

KLASA: 121 -01 122-01 I 10
U R. BROJ : 217 0-1 -22-01 -0 1 -22-1 I
Crikvenica, 21, prosinca 2022.

Na temelju dlanka 35. stavka 2. Statuta Centra za pru2anje usluga u zajednici Grada
Crikvenice, od 17.02.2021. g. broj 4121. (dalje Centar) i lzvje56a Natje6ajnog povjerenstva za
provedbu natjedaja za radno mjesto gerontodomadice u Centru KLASA:121-01t22-O1l1O,
UR.BROJ:2170-1-22-01-01-22-18 od 20.12.2022.9., ravnateljica Centra dana 21.12.2022.9.
donosi sljede6u

ODLUKU

o prijemu u radni odnos jednog izvr5itelja na radno mjesto
gerontodoma6ina/gerontodoma6ice na odredeno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja

t.

Sukladno prijavama na oglas objavljenog dana 01 12.2022. g. na mreZnim stranicama Centra
i oglasnim stranicama Hrvatskog zavodazazapoSlpvanje i lzvje56a Natjedajnog povjerenstva
za provodenje natjedaja za radno mjesto gerontodoma6ice na puno radno vrijeme, prima se
kandidaUkinja pod rednim brojem 1.

il.

Radni odnos izabranog kandidata/kinje zasnovat 6e se 23. prosinca 2022.9., te ie se sklopiti
Ugovor o radu na odredeno vrijeme, do povratka djelatnice s borovanja.

ilt.

Ova odluka stupa na snagu danom dono5enja. Na mreZnim stranicama Centra objavit 6e se
obavijest o ovoj Odluci.

Na natjedaj za radno mjesto n",",',,.o"JiJ::[="ffidoma6ice u centru, kojije objavtjen na
mre2nim stranicama Centra, mreZnim stranicama i oglasnoj plodi Hrvatskog zavoda za
zapo5ljavanje dana 01. prosinca 2022.9. pristigle su tri molbe. Nakon otvaranja molbi 14.
prosinca 2022.g. Natjedajno povjerenstvo za provodenje natjedaja za radno mjesto
gerontodoma6ice, utvrdilo je da su 2 molbe nepotpune i da prijavitelji nezadovoljivaju
formalne uvjete iz natjedaja, a jedna molba je potpuna i zadovoljava iormalne uvjete iz
natjedaja.
Nakon intervjua odrZanog 20. prosinca 2022.g. Natjedajno povjerenstvo je ravnateljici Centra
dostavilo lzvje56e u kojem je utvrdeno da je kandidat/kinja pod rednim brojem 1 ostvario/la
dovoljan broj bodova na intervjuu pred Natjedajnim povjerenstvom.
Na temelju gore opisanog, ravnateljica Centra odludila je kako je to opisano u izreci ove
Odluke.

Edita Kalanj, dipl.oec.
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