
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II 

KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 46 

V U K O V A R 

 

KLASA: 112-01/22-02/17 

URBROJ: 2196-1-12-05-22-04 

Vukovaru 14. rujan 2022. 

 

 

 

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) 

za radno mjesto Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece (m/ž) 

- 1 (jedan) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2023. godine 

 

 

I 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, dana 14. rujna 2022. godine sastalo se u 12,30 sati u 

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

Povjerenstvo je konstatiralo da su zaprimljene tri (3) koverte sa natječajnom dokumentacijom 

te da su dvije (2) pravodobne.  

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo da su sljedeći kandidati ispunili formalne uvjete za 

pristup razgovoru (intervjuu) koji će se održati 19. rujna 2022. (ponedjeljak)  u prostorijama 

Dječjeg vrtića Vukovar II, Kardinala Alojzija Stepinca 46, Vukovar, s početkom u: 

 

1. V.T.  - 12,00 sati 

 

Sljedeći kandidati nije ispunio formalne uvjete za pristup razgovoru (intervjuu): 

 

1. Z.J. - nepotpisana prijava (zamolba) i nepotpuna natječajna dokumentacija 

2. N.D. - nepravodobna prijava, nije razmatrana. 

 

II 

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

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

predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. 

 

 

III 

Razgovor s kandidatima provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja. Razgovor se sastoji od 

pitanja koja se odnose na stručne sposobnosti i motiviranost kandidata. Odgovori će se 

ocjenjivati bodovima od 1 – 5 (svaki član boduje od 1 do 5). Ukupan broj bodova koji dandidat 

može ostvarit je 45. 

Nakon provedenog razgovora Povjerenstvo utvrđuje za svakog kandidata broj bodova 

ostvarenih na razgovoru, te ovisno o uspjehu, vrši rangiranje kandidata. 

 

     

 



 

IV 

 

Rezultati razgovora (intervjua) objavit će se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar II 

(http://www.dv-vukovar2.hr/dvvu/natjecaji.php).  

 

 

V 

Povjerenstvo za provedbu natječaja podnosi Ravnateljici pisano izvješće o provedenom 

natječaju, te će Ravnateljica na temelju istog predložiti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića 

Vukovar II kandidata za zasnivanje radnog odnosa. 

Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi Upravno vijeće. 

 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva 

Snežana Dobrošek 

________________________ 

 

http://www.dv-vukovar2.hr/dvvu/natjecaji.php

