
JAVNA USTANOVA U KULTURI
HRVATSKI DOM VUKOVhR
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEdAJA
ZA RADNO MJESTO RACLINOVODE/TKINJE
J. J. Strossmayera 20
32 000 Vukovar'

UR. BROJ: 2196/ 0l -IT -3 120-201 8.
U Vukovaru, dana 3 1 . sijednja 201 8. godine

ZAPISNIK S I, SJEDNICE

Prva sjednica Povjerenstva odrZanaje u Hrvatskom domu u vukovaru dana 31. sijednja 201g.
godine s podetkom u 14:00 sal.i.

Prisutni dlanovi:
Dalibor Juri5i6, predsjednik Povj erenstva
Matej Nadovski, dlan
Ana Vuleta, dlan

Odsutni dlanovi: -

D N E V N I  R E D

1. Konstituiranje Povjerenstva
2. Upoznavanje s natjeiajern
3. Testiranje kandidata
4. Obavijesti i upute kandidatima u postupku natjedaja

Dnevni red sjednice je.jednoglasno prihvaien.

AD.  1 .
elanovi konstatiraju da je I'ovjerenstvo osnovano i da su u isto imenovani Odlukom
ravnateljice Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar, UR.BROJ: 2196101-JT-3119-
2018., od dana29. sijednja 2018. godine. Clanovi su upoznati s Odlukom i s opisom poslova
Povjerenstva.

4D.2.
Clanovi su upoznati s tekstom Natjedaj a za radno mjesto radunovocle/tkinje - I izvriitelj, na
odredeno vrijeme - zarnjena za vrijeme bolovanja, koji je objavljen dana 30. sijednja 2018.
godine na mreZnim stranicama Hrvatskog zayoda za zapo5ljavanje, na oglasnoj plodi Javne
ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar i na mreZnim stranicama Javne ustanove
http://www.hrvatskidomvukovar.hr. Konstatira se da rok za podno5enje prijava traje od dana
31. sijednja 2018. godine do dana 07. veljade 2018. godine.

A D . 3 .
Povjerenstvo je sastavilo test pisane provjere znanja i sposobnosti za kandidate u postupku
Natjedaj a, koji test se sastoji od 2 dijela, te u prvom dijelu testa svaki todan odgovor nosi 2
boda, dok netodan nosi 0 bodova, dok u drugom dijelu testa svaki todan odgovor nosi 1 bod,
dok netodan odgovor nosi 0 bodova. Polovidnih odgovora nema.



Test je u obliku

AD.4 .
Povj erenstvo
poslova
kulturi llrvatski
godine.

Dow5eno u 14:30

izbora odgovora.

,,Obavrjesti i upute kandidatima u postupku na{edaja za obavljanje
kinje" koje 6e se objaviti na mreZnim stranipama Javne ustanove u
Vukovar http://www.hrvatskidomvukovar.hrl dana 3 l. sijednja 20 I g.

U Vukovarq dana 3 1 . sijednja 2018. godine

EAR PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

\ruleta

CLANOVI POVJERENSTVA


