
 

             Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 19. stavka 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja i 

vrednovanju kandidata za zapošljavanje u dječjem vrtiću Vlakić Martijanec, https://opcina-

martijanec.hr/, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec dana 31. kolovoza 2020. godine, 

donosi  

 

 

ODLUKU 

o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa 

- odgojitelj/ica u programu predškole - 1 izvršitelj / ica na određeno vrijeme 

 

 

 

I. Po provedenom postupku za popunjavanje radnog mjesta ODGOJITELJ / ICA U PROGRAMU 

PREDŠKOLE – 1 izvršitelj / ica, u Dječjem vrtiću Vlakić Martijanec, Martijanec, Školska ulica 3B, za 

zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme izabire se sljedeća kandidatkinja:  

 Hadari Anita, Bartolovec – odgojiteljica predškolske djece.  

 

II. Odabrana kandidatkinja iz točke I. dužna je započeti s radom dana 01. rujna 2020. godine. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Dana 03. kolovoza 2020. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec raspisalo je 

javni natječaj za popunu radnog mjesta – ODGOJITELJ / ICA U PROGRAMU PREDŠKOLE – 1 

izvršitelj/ ica. Javni natječaj je objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 

web stranici Općine Martijanec dana 20.08.2020. godine, a rok za podnošenje prijava bio je osam dana 

od dana objave natječaja. U roku za zaprimanje prijava pristiglo je ukupno četiri prijava kandidata. 

U postupku utvrđivanja pravodobnosti prijava kandidata utvrđeno je da su sve prijave 

zaprimljene u danom roku. 

U postupku utvrđivanja urednosti prijava utvrđeno je da su dvije prijave sadrže svu traženu 

dokumentaciju, dok dvije prijave nisu sadržavale potvrdu o položenom stručnom ispitu, pa su iste 

odbačene. 

U postupku utvrđivanja ispunjavanja propisanih uvjeta iz Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te 

vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97), 

utvrđeno je da dvije kandidatkinje ispunjavaju sve propisane uvjete. 

Ukupno dvije kandidatkinje ostvarile su uvjet za pristupanje postupku vrednovanja: A. Hadari 

– Bartolovec i K. Cepanec – Tomaševec Biškupečki.  

 Postupak vrednovanja kandidatkinja se sastojao od prethodnog bodovanja (kategorije:  radno 

iskustvo, razina obrazovanja i posjedovanje dodatnih edukacija iz područja rada odgojitelja), pismene 

provjere stručnog znanja i usmenog intervjua.  

Pismena provjera stručnog znanja i usmeni intervju sa kandidatkinjama održan je dana 31. 

kolovoza 2020. godine u 09,00 sati. Od ukupno dvije pozvane kandidatkinje, pismenoj provjeri 

stručnog znanja pristupila je jedna  kandidatkinja. 

U pismenoj provjeri stručnog znanja provjeravalo se znanje kandidatkinja iz područja 

zakonodavstva predškolskog odgoja.  

Kandidatkinja koja se odazvala pismenoj provjeri stručnog znanja, ostvarila je uvjet za 

pristupanje usmenom intervjuu.  

Na usmenom intervju Upravno vijeće Vrtića ispitalo je profesionalne i osobne kompetencije 

kandidatkinje. 

 Upravno vijeće je nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata utvrdilo bodovnu listu 

te ukupne rezultate, koji su neposredno nakon usmenog intervjua objavljeni na web stranici Općine 

Martijanec. 

https://opcina-martijanec.hr/
https://opcina-martijanec.hr/


  Rezultati postupka vrednovanja kandidata sastavni su dio ove Odluke, no nisu predmet objave 

na web stranici Općine Martijanec.  

 S obzirom na utvrđene ukupne rezultate postupka vrednovanja pojedinog kandidata, valjalo je 

odlučiti kao u točki I. izreke ove Odluke. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stanici Općine 

Martijanec. 

 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 

107/07, 94/13, 98/19) pravo podnošenja pravnih lijekova protiv ove Odluke nije predviđeno. 

 

 

 

 

             VRŠITELJICA DUŽNOSTI 

                 PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA VRTIĆA 

            v.r.,  Tajana Cvrtnjak, struč. spec. admin. publ. 

 

 

 

KLASA:    112-01/20-01/6                  

URBROJ:  2186/19-20-7 

Martijanec, 31. kolovoza 2020. 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Kandidatkinjama – prema dostavnoj listi, 

2. Pismohrana Vrtića – ovdje. 


