
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II 

KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 

V U K O V A R 

Povjerenstvo za provedbu natječaja 

 

KLASA: 112-01/22-02/01 

URBROJ: 2196-1-12-06-22-04 

Vukovar, 18. veljače 2022. 

 

 

 

 

POZIV NA PISANO TESTIRANJE 

za radno mjesto Odgojitelj (m/ž) 

- 2 (dva) izvršitelja na određeno puno radno vrijeme u sklopu projekta „Vrtić za bolji 

život“ u trajanju 20 mjeseci 

 

 

I. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, dana 18. veljače 2022. godine sastalo se u 12,00 sati u 

prostorijama centralnog objekta „Radost“ i pristupilo otvaranju zaprimljenih zamolbi. 

Povjerenstvo je konstatiralo da su zaprimljene tri koverte sa natječajnom dokumentacijom te da 

su iste pravodobne. 

 

Nakon otvaranja koverti, utvrđeno je da kandidati nisu ispunili formalno pravne uvjete u 

pogledu stručnosti, ali sukladno članku 26. st. 5. i 6. Zakona predškolskog odgoja i obrazovanja 

(NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), te poslovima koji ne trpe odgodu, Povjerenstvo za provedbu 

natječaja provest će pisano testiranje sa slijedećim kandidatima: 

 

1. M. P. 

2. G. M. 

3. J. M. C 

 

II. 

Pisano testiranje sprovest će se 23. veljače 2022. (srijeda) s početkom u 13,00 sati u 

prostorijama Dječjeg vrtića Vukovar II, Kardinala Alojzija Stepinca 46, Vukovar. 

 

III. 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme, smatrat će se da 

je povukao prijavu na natječaj. Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo 

predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta, kao i Covid 

potvrda (potvrda o cijepljenju ili preboljenju) ili negativan test (ne stariji od 48 sati). 

 

 

III. 

 

Testiranje traje 60 minuta.  

Prvi dio pisanog testiranja sastoji se od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog 

mjesta odgojitelja/ice. 



Drugi dio pisanog testiranja sastoji se od provjere vladanjem srpskim jezikom i ćiriličnim 

pismom (kandidati će dobiti stručni tekst na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, koje je 

potrebno prevesti na srpski jezik i ćirilično pismo). Ova provjera vrši se sukladno uvjetima iz 

natječaja,  u kojima kandidati/kinje uz Opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju 

ispunjavati i posebne uvjete temeljem članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i 

pismu nacionalnih manjina ( NN 52/00, 56/00 ). 

 

Nakon provedene pismene provjere Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema 

ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanoj provjeri, te će ovisno o uspjehu, vršiti i rangiranje 

kandidata.  

 

Ukoliko dva ili više kandidata ostvare isti broj bodova na pisanom testiranju, provest će se 

intervju kojim Povjerenstvo utvrđuje interese i motivaciju za rad u Vrtiću. 

 

Izvori za provjeru stručne sposobnosti: 

1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, 

2. Nacionalni okvirni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 

3. Statut Dječjeg vrtića Vukovar II, 

4. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije u dječjem vrtiću. 

 

IV. 

Rezultati testiranja objavit će se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar II (www.dv-

vukovar2.hr/index.php/dokumenti/natjecaji). 

 

V. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja podnosi Ravnatelju pisano izvješće o provedenom 

natječaju. 

 

 

VI. 

Testiranje bit će provedeno u skladu s epidemiološkim mjerama. 

 

 

Predsjednica Povjerenstva 

                                Zagorka Letica 

 

 


