
 

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 
BELI MANASTIR, Bana Jelačića 108 
31300 Beli Manastir 
MB: 3431312, OIB: 34580944535 
IBAN: HR1223400091100013381 
Tel.: 031 / 703-190, fax: 703-203 
 
Beli Manastir, 27. siječnja 2023. 

 

Temeljem članka 32. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, ravnatelj donosi 
 

ODLUKU 
o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto: 

radnica za pomoć u kući-pružanje potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim  
osobama u sklopu projekta  ''Zaželi pomoć u kući''-Osnaživanje i aktiviranje žena  

na tržištu rada, faza III, UP.02.1.1.16.0272 
 

I 

Temeljem Javnog oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme od 12. siječnja 2023. godine 
objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Doma za starije i nemoćne 
osobe Beli Manastir, Grada Belog Manastira, Općine Draaž i Osječko-baranjske županije za 
zasnivanje radnog donosa na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci na radno mjesto: radnica za 
pomoć u kući-pružanje potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama u sklopu projekta 
''Zaželi pomoć u kući''-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, UP.02.1.1.16.0272 u 
Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir (15 radnica), odabrani su slijedeći kandidati: 

 

Kandidati za mjesto rada područje grada Belog Manastira: 

1. Nevenka Perković 

2. Mira Majstrenko 

3. Mirjana Migles 

4. Dražena Dević 

5. Ksenija Dimić 

6. Slavica Majstorović 

7. Verica Knežević 

8. Ivana Čuljak 

 

Kandidati za mjesto rada područje općine Draž: 



 

1. Čila Virag 

2. Đurđa Kreko 

3. Slobodanka Strilković  

4. Eva Topalov 

5. Žužana Živić 

6. Ela Sabo 

7. Jasminka Terzić 

  

II   

S izabranim kandidatima iz točke I. ove Odluke Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir sklopiti 
će Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci. 

 

III 

Ova odluka je konačna te stupa na snagu danom donošenja. 

 

Obrazloženje 

Javni oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme od 12. siječnja 2023. godine objavljen je na 
mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Doma za starije i nemoćne osobe Beli 
Manastir, Grada Belog Manastira, Općine Draž i Osječko-baranjske županije. Pristiglo je ukupno 26 
prijava. 

Povjerenstvo javnog oglasa je provelo postupak po Javnom oglasu za prijam u radni odnos na 
određeno vrijeme za radno mjesto: radnica za pomoć u kući-pružanje potpore i podrške starijim 
osobama i/ili nemoćnim osobama - 15 radnica. Postupak odabira kandidata provodio se u dvije faze. 
Prva faza postupka odabira obuhvatila je otvaranje prijava i utvrđivanje ispunjavanja formalnih 
uvjeta Javnog oglasa, odnosno pripadnost ciljnoj skupini. Druga faza odnosila se na testiranje 
kandidata putem intervjua prilikom kojega je Povjerenstvo bodovalo pripadnost kandidata ranjivoj 
skupini, njihovu motivaciju, organizacijske i komunikacijske vještine. 

Povjerenstvo je podnijelo Izvješće o provedenom postupku povodom odabira kandidata prijavljenih na 
Javni oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, Rang listu te prijedlog Odluke o odabiru 
kandidata za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto: radnica za pomoć u 
kući-pružanje potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama u sklopu projekta ''Zaželi 
pomoć u kući''-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, UP.02.1.1.16.0272 u Domu za 
starije i nemoćne osobe Beli Manastir (15 radnica). 

Kandidatkinje su odabrane temeljem ispunjavanja formalnih uvjeta Javnog oglasa te na temelju 
rezultata provedenog intervjua s Povjerenstvom. Ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Beli 
Manastir razmotrio je Izvješće o provedenom postupku povodom odabira kandidata prijavljenih na 



 

Javni oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, Rang listu i prijedlog Odluke o odabiru 
kandidata za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme te je odlučio kao u izreci ove Odluke. 

 

 
                                                                                                                           Ravnatelj: 
                                                                                                                    Tomislav Peran 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Povjerenstvo (x3) 
2. Pismohrana 
 
 

 


