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I Z V J E Š Ć E 

Povjerenstva za provedbu natječaja 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.  

 

 

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. 

 

II 

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

pristup pismenom testiranju: 

 

      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 

 
III 

Povjerenstvo je 24. veljače 2023. godine, s početkom u 09:00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Vukovar 

II provelo pisano testiranje sa slijedećim kandidatom: 

 

1. B.D. 

 

Kandidatkinja M.E. nije pristupila pismenom testiranju te se smatra da je odustala od prijave 

na natječaj.      

 

IV 

 

Na održanom pisanom testiranju kandidat je postigao sljedeći broj bodova: 

 

Poredak Ime i prezime 
Pismena 

provjera znanja 

1. B.D. 4/6 

 

 

 



V 

Kandidat B.D. ostvario je uvjete za pristup usmenom razgovoru (intervjuu) te je istog dana, 

24.02.2023. s početkom u  09,25 sata isti sproveden. 

 
VI 

Na usmenom razgovoru (intervjuu) svaki član Povjerenstva postavio je kandidatu po jedno 

pitanje koje se bodovalo  od 0-5 boda, što znači da kandidat/kinja na usmenom razgovoru 

mogao/la ostvariti maksimalno 15 bodova. 

Ukupan broj bodova koji je kandidat/kinja mogao/la ostvariti na pismenom testiranju i 

usmenom razgovoru je 21. 

 
VII 

Nakon pisane provjere znanja i usmenog razgovora (intervjua), kandidat je ostvario slijedeći broj 

bodova: 

 

Poredak Ime i prezime 

Pismena 

provjera 

znanja 

Usmeni 

razgovor 

(intervju) 

Ukupan broj 

bodova 

1. B.D. 4/6 12/15 16/21 

 

 

VIII 

Povjerenstvo za provedbu natječaja podnosi Ravnateljici ovo 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 

    ____________________ 

 


