
Dječji vrtić “Morska vila”Nin  

Obala kralja Petra Krešimira IV, BR. 2 

23232 Nin 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA  

KLASA: 601-02/19-01/01 

 URBROJ:2198/11-08-02-19-48 

Nin, 14.08.2019. godine  

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića “Morska vila” Nin, Povjerenstvo za 

provedbu natječaja daje slijedeću  

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA (USMENO) PRIJAVLJENIH 

ZA RADNO MJESTO KUHAR/ICA 

Testiranje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto 

•  KUHAR/ICA – jedan (1) IZVRŠITELJ/ICA – za rad na nedređeno vrijeme , 40 sati 

tjedno  

objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici te Oglasnoj 

ploči Dječjeg vrtića ”Morska vila” Nin dana 2.08.2019. godine, obavit će se dana 20.08.2019. 

godine u vremenu od 10:30-11:15 sati u prostorijama Dječjeg vrtića “Morska vila” Nin, 

Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2, 23232 Nin. Usmenom testiranju mogu pristupiti 

slijedeći kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima iz natječaja, i to prema rasporedu: 

 

RASPORED TESTIRANJA 

1. NIKOLINA PEKIĆ 

2. ANA PEŠA 

 



Na usmenom testiranju kandidata utvrđuje se prethodno iskustvo, znanja potrebna za obavljanje 

posla, snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, mogućnost prilagođavanja, zanimanje za 

rad, želja za učenjem i usavršavanjem. 

Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa u Dječjem vrtiću, prema članku 11. Pravilnika 

o radu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Morska vila” na prijedlog ravnatelja Dječjeg 

vrtića.  

Kandidati koji podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se 

kandidatima prijavljenim na natječaj.  

POPIS KANDIDATA S NEPOTPUNOM DOKUMENTACIJOM: 

1. SLAĐANA ŠPOLJARIĆ 

Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz natječaja poslana je pisana obavijest o 

razlozima zbog kojih ne mogu pristupiti testiranju.  

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao 

prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Ne postoji mogućnost 

naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u 

naznačeno vrijeme.  

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića “Morska vila” Nin  

Povjerenstvo za provedbu natječaja  

 

 
 


