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ZAPISNiK

sa 2. sjednice Povjerenstva za provedbu natjedaja za izbor jednog strudnog suradnika za

strudno osposobljavanjebezzasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci, odrZane 05. svibnja

201'7..  u 10,00 sat i .
povjerenstvo koje je sukladno svojim ovlastima imenovala ravnateljica 24. travnja 2017., u sastavu

Dalibor Jurisii- predsjednik, Matej Nadovski-dlan i Milica l5tuk-dlan, nakon isteka natjedajnog roka

pristupilo je otvaranju pristiglih prijava i sastavilo sljede6e

IZVJESCE

Ravnateljica Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar raspisala je Natjedaj za jednog

strudnog suradnika za strudno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti za radno mjesto strudnog suradnika utvrdeni su u dlanku 9. todki 2. i dlanku 1 I ' todki 2.

pravilnika o unutra5niem ustroistvu i nadinu rada Javne ustanove u kulturi Flrvatski dom Vukovar od

7. srpnja 2008.g. i  to:
- zavr5en diplomski sveudili5ni studij i l i integrirani preddiplomski i diplomski studij i l i

specijalistidki diplomski strudni studij drr.ritvenog smjera ( 300 ECTS bodova)'

Natjedaj je bio otvoren na Web stranicama Hrvatskog zavoda za zapo5ljavanje, Podrudne sluZbe u

Vukovaru i mreZnim stranicama Hrvatskog doma Vukovar u vremenu od 25. travnja do 02. svibnja

lu  I  / .  soorne.
Nakon isteka natjecajnog roka Povjerenstvo je utvrdilo kako je na natjedaj pristiglo 5 prijava.

Nakon Sto su prijave otvorene i pregledane, utvrdilo se sljedede:

Formalne uvjete natjedaja ispunjava kandidatkinja:

l. Milica pejin, mag. kulturologije iz Vukovara. Europske unije 40- prijava pravodobna i

potpuna

Formalne uvjete natjedaja ne ispunjavaju sljedeii kandidati:

i .  Ivana Dani lovi6, mag. psihologi je iz

prijavu

Vukovara, Dunavska ll16^- nema vlastorudno potpisanu

2. Zeljko Ditko. mag. pedagogije i mag. edukacije povijesti

- nema vlastorudno potpisanu prijavu

iz Vukovara, Eugena Kvaternika 58,

3. Mirjana Jeremii, ekonomistica iz Vukovara, Hrvatskog sokola 1, -ne

spreme i nema formalnu prijavu na nadedaj

ispunjava uvjet strudne



4. Josip Elez, mag. grafike i prof. likovne kulture iz Vukovara, Milke Trnine 20, - nema

formalnu prijavu na natjedaj

Zakljuiak

Formalne uvjete natjedaja u potpunosti ispunjava kandidatkinja Milica Pejin, mag.

kulturologije iz Vukovara, Europske unije 40.

Ovo izvje56e podnosi se ravnateljici Hrvatskog doma Vukovar na odludivanje.
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