
UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB 

ZAGREB, AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 3 

KLASA: 602-03/20-112/08 
URBROJ:251-257-01-20-203 

Zagreb, 08.10.2020. 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  

87/08.,86/09.,92/10.,105/10., 90/11.,5/12., 16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,07/17., 68/18.,98/19., 

64/20. ), te članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Učeničkom domu Novi Zagreb, 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje 

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU SELEKCIJSKOG POSTUPKA 

 

za radna mjesta:  

 Domar ( m/ž ) – 1 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno ) 

 Kuhar ( m/ž ) -  2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno ) 

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Učeničkom domu Novi Zagreb, 

provest će se selekcijski postupak kandidata prijavljenih na natječaj za radna mjesta domar ( m/ž ) – 1 

izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno ) i kuhar ( m/ž ) -  2 izvršitelja/ice na 

neodređeno puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno ), 

a koji je bio objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 

Učeničkog doma Novi Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 3 od 24. rujna 2020. godine do 02. listopada 

2020. godine. 

 

Selekcijski postupak, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Učeničkom 

domu Novi Zagreb, sastojat će se od razgovora ( strukturirani intervju ) s kandidatima koji su podnijeli 

pravovremene i potpune prijave te zadovoljavaju uvjetima raspisanog natječaja i obavljanja jednog posla 

iz djelokruga rada domara i kuhara, a održat će se dana: 

 

- 14.10.2020. ( srijeda )  
 

 

s početkom u 8,30 do 15,30 sati u prostorijama Učeničkog doma Novi Zagreb, Avenija Većeslava 

Holjevca 3, 10000 ZAGREB ( III. Paviljon – Uprava Doma ) s tim da kandidati mogu izabrati 

vrijeme dolaska u navedenom terminu. 

 

Kako bi mogli pristupiti razgovoru, svi su kandidati dužni sa sobom imati valjani identifikacijski 

dokument (važeću osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu kojom mogu dokazati svoj 

identitet) i vlastitu masku za lice. 

 

 

                                                                           Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata 

 

 

 

 

 

 


