
REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II 

VUKOVAR 

 

KLASA: 601-02/22-05-3/26 

URBROJ: 2196-1-12-05-22-01 

Vukovar, 24. listopad 2022. 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), 

članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2196-01-JT-5-05-18-01),  

članka 12. Pravilnika o radu (KLASA: 601-02/22-02/02, URBROJ: 2196-1-12-05-22-03), Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića Vukovar II donosi 

 

ODLUKU 

o prijemu u radni odnos 

 

I 
Upravno vijeće na 74. sjednici, pod točkom 2. dnevnog reda, na prijedlog Ravnateljice, temeljem raspisanog 

natječaja za radno mjesto Odgojitelj (m/ž) – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno radno vrijeme, raspisanog 26. rujna 

2022. godine, donijelo je Odluku da se u radni odnos primi Dragana Mrkela. 

 

II 

Tri kandidatkinje su ispunile formalne uvjete za pristup pismenom testiranju, koje je Povjerenstvo za natječaj 

provelo 17. listopada 2022., kojem su pristupile dvije kandidatkinje, te se za kandidatkinju koja nije pristupila 

smatra da je odustala od prijave na natječaj. Nakon pismenog testiranja, Povjerenstva je utvrdilo rang listu i 

temeljem iste pravo na usmeni razgovor (intervjuu) ostvarila su obje kandidatkinje. Usmeni razgovor proveden je 

istog dana kada i pismeno testiranje, nakon čega je utvrđena konačna rang lista iz koje je razvidno da je najbolji 

rezultat ostvarila Dragana Mrkela. 

 

III 

Sa Draganom Mrkelom sklopit će se Ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme nakon isteka roka za žalbu na 

ovu Odluku.  

 

IV 

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, te se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

    V 

Odluka se objavljuje na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II i mrežnoj stranici vrtića ( http://www.dv-

vukovar2.hr/dvvu/natjecaji.php ) dana 24.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku: 

Na ovu Odluku može se podnijeti žalba Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar II u roku 8 dana od dana 

objavljivanja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar II. 

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

Marina Vlajčić, mag. iur. 
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