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POZIV NA PISANO TESTIRANJE 

za radno mjesto Pomoćni kuhar (m/ž) – dva (2) izvršitelja na određeno nepuno radno 

vrijeme (20 sati tjedno) u sklopu projekta „Vrtić za bolji život“ u trajanju 20 mjeseci 

 

I. I. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, dana 18. veljače 2022. godine sastalo se u 11,30 sati u 

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

Povjerenstvo je konstatiralo da je zaprimljeno 16 zatvorenih koverta sa natječajnom 

dokumentacijom te da 8 kandidata ispunjavaju formalno pravne uvjete natječaja.  

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo da su sljedeći kandidati ispunili formalne 

uvjete za pristup pismenom testiranju koje će se održati 23. veljače 2022. (srijeda)  u 

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

početkom u 09,00 sati: 

 

      1. V.D. 

      2. M.V. 

      3. G.R.. 

      4. S.S. (1971) 

      5. S.S. (1974.) 

      6. R.B. 

      7. B.M. 

      8. M.M. 

       

Sljedeći kandidati nisu ispunili formalne uvjete za pristup pisanom testiranju: 

     1. A.H. – nepotpuna dokumentacija 

     2. N.G.  – nepotpuna dokumentacija 

     3. T.D.  – nije definirano radno mjesto i nepotpuna dokumentacija  

     4. M.F. – nepotpisana prijava 

     5. M.L. – nepotpuna dokumentacija 

     6. N.V. – nepotpuna dokumentacija 

     7. S.B. – nepotpuna dokumentacija 

     8. I.G.  – nepravodobna 

      

 

 

 

II. 



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 45 minuta.  

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. Higijena – udžbenik za trogodišnje strukovne škole, autora Vesna Kostović Vranješ, Mirko 

Ruščić, izdavač Školska knjiga (cjeline: Uvod u higijenu, Higijenske navike radnika, Higijena 

rada i Higijena hrane i prehrane). 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Predsjednik Povjerenstva 

Nebojša Bajić 


