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UPRAVNO VIJEĆE 
 
KLASA: 112-02/17-01/1 
URBROJ:2196/01-JT-4-04-17-31 
Vukovar, 18. srpnja 2017. 
 
Na temelju odredbi članaka 6. do 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Vukovar I od 30. 
listopada 2014., a u svezi s raspisanim Natječajem za obavljanje poslova odgojitelja za rad 
na određeno puno radno vrijeme, objavljenim na WEB stranicama HZZ-a, Područne službe u 
Vukovaru od  19. lipnja 2017., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na 36. sjednici 
održanoj 18. srpnja 2017. donijelo je   

 
 

O D L U K U 
 
Jovana Herman iz Vukovara, Olajnica 7/19, prima se na rad za obavljanje poslova odgojitelja 
za rad na određeno puno radno vrijeme do povratka odgojiteljice na roditeljskom dopustu, 
Željke Božić, a najkasnije do 31. srpnja 2018. godine. 
Temeljem ove Odluke zaključit će se s imenovanom Ugovor o radu na određeno puno radno 
vrijeme. 
 
Obrazloženje: 
Na raspisani Natječaj za radno mjesto odgojitelja objavljenog na WEB stranicama HZZ-a, 
Područne službe u Vukovaru od 19. lipnja 2017. godine, prijavilo se 19 kandidata. 
Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto odgojitelja utvrdilo je sljedeće: 
Prijavilo se 19 kandidata koji su se prijavili u roku. 
Prijava 1 kandidata nije razmatrana jer natječajna dokumentacija nije bila potpuna te iz toga 
razloga ista nije bila pozvana na testiranje. 
Ostalih 18 kandidata pozvano je na pisano testiranje. Pisanoj provjeri znanja pristupilo je 14 
kandidata, a kandidati koji nisu pristupili pisanom testiranju, smatra se da su prijavu povukli.  
Kandidatkinja Jovana Herman je na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti postigla peti najveći 
broj bodova 24 i Upravno vijeće je na prijedlog Ravnateljice jednoglasno odlučilo izabrati 
imenovanu. 
Pouka o pravnom lijeku: 
Protiv ove Odluke može se podnijeti Zahtjev za zaštitu povrijeđenog prava Upravnom vijeću 
DV Vukovar I u roku 8 dana, od dana primitka iste. 

 
 
                                                                                    Predsjednica Upravnog vijeća 
                       Darija Benaković, prof. 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Jovana Herman  
2. Računovodstvo 
3. Dosje radnika 
4. Pismohrana  
 
 
 
 


