
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II 

KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 46 

V U K O V A R 

 

KLASA: 112-01/23-02/02 

URBROJ: 2196-1-12-06-23-04 

Vukovar, 21. veljače 2023. 

 

 

 

POZIV NA PISANO TESTIRANJE 

za radno mjesto Spremačica (m/ž) – 1 (jedan) izvršitelj na određeno nepuno radno 

vrijeme (20 sati tjedno) u sklopu projekta „Vrtić za bolji život“ do 30.09.2023. 

 

I 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, dana 21. veljače 2023. godine sastalo se u 08,00 sati u 

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

Povjerenstvo je konstatiralo da je zaprimljeno 4 zatvorenih koverti s natječajnom 

dokumentacijom te da su iste pravodobne. 

 

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

natječaja za pristup pismenom testiranju koje će se održati 24. veljače 2023. (petak)  u 

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

početkom u 09,00 sati: 

 

      1. M.E. 

      2. B.D. 

 

Sljedeći kandidati nisu ispunili formalne uvjete za pristup pisanom testiranju; 

      1. J.U.   – nepotpuna dokumentacija 

      2. I.G.   – nepotpuna dokumentacija  

 

      

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. 

 

 

III 

Pismeno testiranje traje 30 minuta.  

Testiranje sastoji se od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta spremačice. 

Test se sastoji od 5 pitanja. Ukupan broj bodova koji kandidat/kinja može ostvariti na pismenom 

testiranju je 6. 

 

Kandidati koji su na pisanoj provjeri znanja ostvarili najmanje 50% uspjeha, mogu pristupiti 

usmenom razgovoru (intervjuu), na kojem će Povjerenstvo u sastavu od tri člana utvrditi 

interese i motivaciju za rad. Svaki član Povjerenstva postavit će kandidatu po jedno pitanje koje 



se boduje od 0-5 boda, što znači da kandidat/kinja na usmenom razgovoru može ostvariti 

maksimalno 15 bodova. 

 

Usmeni razgovor (intervju) provest će se istoga dana kada i pismeno testiranje. 

 

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 i Higijena 

rada). 

 

IV 

Nakon provedene pismene provjere i usmenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje 

Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i usmenom 

razgovoru (intervjuu). 

Ukupan broj bodova koje kandidat može ostvariti na pismenom testiranju i usmenom razgovoru 

je 21. 

 

V 

Rezultati testiranja objavit će se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar II 

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

 

 

VI 

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 

                                Milijana Čavić 

_______________ 
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