
DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ 

        N O V S K A 

KLASA: 112-07/20-70-10 

UR.BROJ: 2176-68/20-03-03 

Novska, 05.10.2020. 

 

O B A V I J E S T  o izboru kandidata 

Dječji vrtić „Radost“ Novska raspisao je natječaj za prijem u radni odnos: KUHARICE – 2 

izvršitelja/izvršiteljice , rad u punom radnom vremenu na određeno radno vrijeme,  

 DOMARA-EKONOMA-VOZAČA-LOŽAČA 1 izvršitelj/izvršiteljica, rad u punom radnom 

vremenu na određeno radno vrijeme i   

PRALJE-ŠVELJE-SPREMAČICE 1 izvršitelj/izvršiteljica, rad u punom radnom vremenu na 

neodređeno radno vrijeme. 

Natječaj je trajao u periodu od 15. rujna 2020. do 23. rujna 2020. godine a bio je objavljen na 

mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića 

„Radost“ Novska. 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Radost“ Novska je temeljem članka 26. stavak 7. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97. 107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 50. 

Statuta Dječjeg vrtića „Radost“ Novska na sjednici održanoj dana 28. rujna 2020. godine 

jednoglasno prihvatilo prijedlog ravnateljice i donijelo Odluku o izboru kandidata i to:  

• Na radno mjesto kuharice na određeno puno radno vrijeme zapošljavaju se: 

ANTONIA STOČEK i KRISTINA TOBIJAŠ 

• Na radno mjesto domara-ekonoma-vozača-ložača na određeno puno radno vrijeme 

zapošljava se:  HRVOJE JUGOVIĆ 

• Na radno mjesto pralje-švelje- spremačicu na neodređeno puno radno vrijeme nije 

primljen ni jedan kandidat. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Radost“ Novska donijelo je 

Odluku o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za osam kandidata koji ispunjavaju 

sve uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju. O datumu 

održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni putem e.maila ili telefonskim 

pozivom. 

Izabrane kandidatkinje za radno mjesto kuharice zadovoljavaju sve uvjete natječaja.  

Izabrani kandidat za radno mjesto domara-ekonoma-vozača-ložača ispunjava tražene uvjete 

osim uvjeta položenog ispita za ložača centralnog grijanja. 

Kandidati/kandidatkinje koji nisu odabrani a javili su se na predmetni natječaj, imaju pravo 

pristupa informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 25/13. i 

85/15.) i mogu izvršiti uvid u dokumentaciju. 

Uvid u dokumentaciju moguće je izvršiti u tajništvu vrtića u ulici I. B. Mažuranić 1 u vremenu 

od 09:00 do 13:00 sati.   

       Ravnateljica: 

          Ljerka Vidaković, prof. 



 


