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Predmet:  Poziv na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti 

                    

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja Gradskog muzeja Požega na objavljeni natječaj za radno 

mjesto kustosa – pripravnika u Povijesnom odjelu, obavilo je dana 30. studenog 2020.g. 

pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete za navedeni natječaj. 

 

Povjerenstvo je nakon završetka pismenog testiranja utvrdilo rang listu kandidata s 

ostvarenim rezultatima: 

 

Rbr. Ime i prezime Broj bodova 

1. Tihana Benčić  24/25 

2. Marija Alić 23/25 

3. Ivana Barić 21/25 

4. Filip Pejanović 16/25 

5. Dino Musić 14/25 

 

Kandidati se pozivaju na usmeno testiranje/intervju u ponedjeljak 7. prosinca 2020.g., u uredu 

ravnatelja Gradskog muzeja Požega, prema sljedećem rasporedu: 

 

Rbr. Ime i prezime Vrijeme  

1. Tihana Benčić  08,30 

2. Marija Alić 08,50 

3. Ivana Barić 09,10 

4. Filip Pejanović 09,30 

5. Dino Musić 09,50 

 

Literatura za usmeno testiranje/intervju ista je kao i za pismeni dio testiranja.  

Kandidati se mole da se pridržavaju gore navedenog rasporeda i ne dolaze prije vremena. 

Prilikom dolaska na usmeno testiranje obavezno je nošenje zaštitne maske. 

 

Usmeno testiranje / intervju  provodi se s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova 

iz provjere znanja na provedenom testiranju. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 5 bodova. 

Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima, u pravilu, provjerava znanje vezano uz radno 

mjesto na koje su se prijavili te utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, 

profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gradskom muzeju Požega. 

 



Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo sastavlja izvješće o provedenom postupku i 

utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i 

intervjuu.  

 

Povjerenstvo dostavlja tajniku Gradskog muzeja Požega izvješće o provedenom postupku 

koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.  

Zamjenica ravnateljice Gradskog muzeja Požega donosi Odluku o zapošljavanju izabranog 

kandidata koje dostavlja svim kandidatima prijavljenima na natječaj.    

 

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije potpisivanja 

ugovora o radu na određeno vrijeme.  

 

Protiv Odluke o zapošljavanju izabranog kandidata dopuštena je žalba koja se podnosi  

zamjenici ravnateljice Gradskog muzeja Požega u roku petnaest dana od dana dostave Odluke 

o zapošljavanju izabranog kandidata na radno mjesto kustosa – pripravnika.  

 

Ova lista kandidata i poziv objavit će se na službenoj internetskoj stranici Gradskog muzeja 

Požega (www.gmp.hr) i na oglasnoj ploči Muzeja. 

           

                                                                       

 

                                                                                           Predsjednica povjerenstva: 

Ivana Domanović, mag.educ.hist., v.r. 
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