DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
E. Kvaternika 27, Vukovar
KLASA: 601-01/147-01-1
URBROJ: 2196/01-JT-4-01-17-14
Vukovar, 9. ožujka 2017.

OBAVIJEST
PREDMET: Obavijest kandidatima o izvršenom izboru po Natječaju za prijem
domara- ložača- vozača na neodređeno puno radno vrijeme i
domara- vozača na određeno puno radno vrijeme
Obavještavamo kandidate da je po Natječaju od 9. veljače 2017. godine, Upravno
vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I na svojoj 33. sjednici, održanoj 9. ožujka 2017.
godine, izabralo za:
Domara- ložača- vozača- Sašu Barišića, strojar i plinoinstalater iz Vukovara, A.
Augustinčića 35
Domara- vozača- Igora Hrgovića, elektrotehničar iz Vukovara, Trpinjska cesta 75
Obrazloženje:
Na raspisani Natječaj za radno mjesto domara- ložača- vozača objavljenog na WEB
stranicama HZZ-a, Područne službe u Vukovaru od 14. veljače 2017. godine, prijavio
se 1 kandidat.
Na raspisani Natječaj za radno mjesto domara- vozača objavljenog na WEB
stranicama HZZ-a, Područne službe u Vukovaru od 14. veljače 2017. godine, prijavilo
se 16 kandidata.
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za izbor domara- ložača- vozača utvrdilo je
sljedeće:
Prijavio se samo jedan kandidat koji se prijavio u roku. Kandidat se pozvao na pravo
prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (174/04., 92/05., 02/0.7, 107/07., 65/09.,
137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.). Kandidat je
pristupio pisanoj provjeri znanja te ostvario ukupno 8,5 bodova od mogućih 10
bodova. Upravno vijeće je na prijedlog Ravnateljice jednoglasno odlučilo izabrati
imenovanog.
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za izbor domara- vozača utvrdilo je sljedeće:
Prijavilo se 16 kandidata koji su se prijavili u roku.
Prijava Željka Nikolića iz Vukovara nije razmatrana jer natječajna dokumentacija nije
bila potpuna te iz toga razloga isti nije bio pozvan na testiranje.
Ostalih 15 kandidata pozvano je na pisano testiranje. Pisanoj provjeri znanja
pristupilo je 12 kandidata, a kandidati koji nisu pristupili pisanom testiranju, smatra se
da su prijavu povukli.

Kandidat Igor Hrgović je na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti postigao najveći
mogući broj bodova 10 i Upravno vijeće je na prijedlog Ravnateljice jednoglasno
odlučilo izabrati imenovanog.

Pouka o pravnom lijeku:
Ukoliko smatrate da Vam je povrijeđeno pravo na izbor, možete zahtijevati zaštitu
povrijeđenog prava pred Upravnim vijećem DV Vukovar I u roku 8 dana, od dana
objave ove Obavijesti.
Uvid u natječajnu dokumentaciju možete izvršiti svaki radni dan u vremenu od 9,00
do 12,00 sati, a natječajna dokumentacija će se vratiti samo na osobni zahtjev.
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