
DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ 

        N O V S K A 

KLASA: 112-07/20-70-14 

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

Novska, 13.11.2020. 

 

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

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

ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENOG RADNIKA 1 izvršitelj/izvršiteljica, rad u 

punom radnom vremenu na određeno puno radno vrijeme. 

Natječaj je trajao u periodu od 16. listopada 2020. do 24. listopada 2020. godine a bio je 

objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 

Dječjeg vrtića „Radost“ Novska. 

Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Radost“ Novska dana 06. studenog 2020. godine 

održana je provjera znanja testiranjem za 13 kandidata koji su se javili na natječaj i koji 

ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja. Pozivu na testiranje odazvalo se 7 kandidata.  

Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 09. studenog 2020. godine izvršilo je bodovanje 

testova kandidata i utvrdilo rang listu  kandidata.  

Povjerenstvo je utvrdilo da je kandidat  Matea Herceg, ostvarila najveći broj bodova, ukupno 

11 . 

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 13. studenog 2020. godine 

jednoglasno prihvatilo prijedlog ravnateljice i donijelo Odluku o izboru kandidata :  

 Zasniva se radni odnos na radno mjesto Administrativno-računovodstvenog radnika na 

određeno puno radno vrijeme  sa : 

MATEOM HERCEG,  stručnom prvostupnicom ekonomije iz Novske koja ispunjava 

sve uvjete natječaja i koja je na provjeri znanja testiranjem,  ocjenom Povjerenstva za 

provedbu natječaja ostvarila najveći broj bodova. 

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: 

         LjerkaVidaković, prof. 



 

 


