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Na temelju odredbi članaka 6. do 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Vukovar I od 30. listopada 
2014. i Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu od 29. travnja 2016. godine, a u svezi s 
raspisanim Natječajem za obavljanje poslova administrativno- računovodstvenog radnika/ice 
za rad na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenim na WEB stranicama HZZ-a, Područne 
službe u Vukovaru od 4. siječnja 2021., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj 51. 
sjednici održanoj 29. siječnja 2021. donosi sljedeću   

 
 

O D L U K U 
 
Josip Vidić iz Vukovara, Vijeća Europe 159, prima se na rad za obavljanje poslova 
administrativno- računovodstvenog radnika na neodređeno, puno radno vrijeme. 
Temeljem ove Odluke zaključit će se s imenovanim Ugovor o radu na neodređeno, puno radno 
vrijeme. 
 
Obrazloženje: 
Na raspisani Natječaj za radno mjesto administrativno- računovodstvenog radnika objavljenog 
na WEB stranicama HZZ-a, Područne službe u Vukovaru od 4. siječnja 2021. godine, 
Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto administrativno- računovodstvenog 
radnika utvrdilo je sljedeće: 
Prijavilo se ukupno 43 kandidata koji su se prijavili u roku. 27 prijava formalno udovoljavaju 
uvjetima Natječaja. Svi kandidati koji su udovoljavali formalnim uvjetima natječaja, su pozvani 
na pisanu provjeru znanja, na koju se odazvalo 18 kandidata. Kako je dvoje kandidata imalo 
jednak broj bodova, održan je usmeni razgovor sa kandidatima. 
Kandidat Josip Vidić je ostvario najveći broj bodova na pisanoj provjeri kao i na usmenom 
razgovoru i Upravno vijeće je na prijedlog Ravnateljice jednoglasno odlučilo izabrati 
imenovanog. 
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 
                     Kristina Kuraja 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Josip Vidić  
2. Računovodstvo 
3. Dosje radnika 
4. Pismohrana  
 
 


