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Broj: HZN-10-2/2021-IBO-19 
Zagreb, 27. travnja 2021. 
 
URED RAVNATELJA 
 
 
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama             

(„Narodne novine“, broj 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20), članka 38. Statuta Hrvatskog zavoda za norme i članka 

11. Pravilnika o radu Hrvatskog zavoda za norme, ravnatelj Hrvatskog zavoda za norme donosi 

 
O D L U K U 

o izboru kandidata s kojim će se zasnovati radni odnos 
 
 

I. 
Dana 5. ožujka 2021. godine objavljen je Javni natječaj Hrvatskog zavoda za norme, broj: HZN-1-7/2021-IBO-1 

od 2. ožujka 2021. godine) za popunu slobodnih radnih mjesta i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno 

vrijeme za slijedeća radna mjesta propisana Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 

1. Viši stručni savjetnik za normizaciju u području strojarstva – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme 
2. Viši stručni savjetnik za normizaciju u području metalnih materijala – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme 

3. Viši stručni savjetnik za normizaciju u području telekomunikacija – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme 

4. Stručni suradnik za praćenje ISO-a i CEN-a – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme 

5. Stručni referent za registraciju radnih dokumenata – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme 

 
II. 

Sukladno provjeri znanja i sposobnosti kandidata te preporuci Povjerenstva za radno mjesto pod brojem 1.  
odlučeno je: 

1. Miroslav Ćurić izabran je kandidat za radno mjesto viši stručni savjetnik za normizaciju u području 
strojarstva. 

 
III. 

Sukladno provjeri znanja i sposobnosti kandidata te preporuci Povjerenstva za radno mjesto pod brojem 2.  
odlučeno je: 

1. Goran Savić izabran je kandidat za radno mjesto viši stručni savjetnik za normizaciju u području metalnih 
materijala. 

 
IV. 

Sukladno provjeri znanja i sposobnosti kandidata, preporuci Povjerenstva te dodatnog obavljenog razgovora 
(intervjua) s ravnateljem za radno mjesto pod brojem 3. odlučeno je: 

1. Alica Glavaš izabran je kandidat za radno mjesto viši stručni savjetnik za normizaciju u području 
telekomunikacija. 

 
V. 

Sukladno provjeri znanja i sposobnosti kandidata te preporuci Povjerenstva za radno mjesto pod brojem 5. 
odlučeno je: 

1. Karla Foršek izabran je kandidat za radno mjesto stručni suradnik za praćenje ISO-a i CEN-a. 
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VI. 

Sukladno provjeri znanja i sposobnosti kandidata te preporuci Povjerenstva za radno mjesto pod brojem 6. 
odlučeno je: 

1. Ivana Mihulja izabran je kandidat za radno mjesto stručni referent za registraciju radnih dokumenata. 
 

VII. 
Hrvatski zavod za norme s odabranim kandidatima iz točke II. do VI. ove Odluke potpisat će ugovor o radu. 
 
 

R A V N A T E LJ 
Igor Božičević 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Miroslav Ćurić 
2. Goran Savić 
3. Alica Glavaš 
4. Karla Foršek 
5. Ivana Mihulja 
6. Mrežna stranica HZN-a 
7. Pismohrana, ovdje. 
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