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Valpovo, 24. siječnja 2023.god. 

 

 

 

 

P O Z I V 

 

kandidatima na Natječaju za izbor i prijam u radni odnos na radno mjesto  

KOORDINATOR/ICA AKTIVNOSTI U PROJEKTU KULTURNA OSTAVŠTINA 

MATIJE PETRA KATANČIĆA, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme s punim radnim 

vremenom, uz uvjet probnog rada od tri mjeseca i radno mjesto KUSTOS – 

PRIPRAVNIK, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, 12 mjeseci, s punim radnim 

vremenom, koji je objavljen 11. siječnja 2023. godine na mrežnim stranicama i 

oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj 

ploči  Ustanove za kulturne djelatnosti “Ante Evetović Miroljub” Valpovo 

 

 

I. 

 

Pozivaju su sljedeći kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu i ispunjavaju formalne 

uvjete iz Natječaja za radno mjesto KOORDINATOR/ICA AKTIVNOSTI U PROJEKTU 

KULTURNA OSTAVŠTINA MATIJE PETRA KATANČIĆA na pisano testiranje: 

 

1. Duvnjak, Nenad 

2. Đurković, Ivan 

3. Jurković, Ana Maria 

4. Kraljik, Ema 

5. Kruder, Silvija 

6. Petovari, Vedran 

7. Ružić, Mirjana 

8. Perić, Tihana 

9. Turalija, Marina 

10. Zrakić, Julijana 

 



Pisano testiranje održat će se u PONEDJELJAK, 30. siječnja 2023. godine, s početkom u 

09,00 sati, u Vijećnici broj 2 Gradskog vijeća Grada Valpova, na adresi Matije Gupca 32, 

Valpovo. 

 

Ako kandidat ne pristupi pisanom testiranju ili intervjuu smatra se da je odustao od prijave na 

Natječaj. 

 

O rezultatima pisanog testiranja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice i oglasne 

ploče Ustanove za kulturne djelatnosti „Ante Evetović Miroljub“ Valpovo 

(www.ustanova.valpovo.hr) 

. 

 

II. 

 

 Izvori za pisano testiranje su sljedeći: 

- Katančićeva koncepcija ilirizma, Baruškin, Sanja, diplomski rad, Osijek, 2015, Trajna 

poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:429756 

- Matija Petar Katančić, Marjanović, Stanislav, Zagreb, Erasmus, 1994 

- Izabrana djela Matije Petra Katančića, biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, Zagreb, 

Matica hrvatska, 2014 

 

Pisano testiranje sastoji se od eseja, maksimalno do tri kartice teksta, a maksimalan broj bodova 

iz ovoga dijela testiranja je 10 bodova. U ovom dijelu testiranja ocjenjuje se stil, gramatika, 

pravopis i razumijevanje teme eseja. 

Kandidati moraju ostvariti iz pisanog testiranja minimalno 50 % bodova kako bi ostvarili pravo na 

intervju. 

 

Na intervjuu, kandidati koji ostvare pravo da istom pristupe, mogu maksimalno ostvariti 10 

bodova. 

 

Pisano testiranje traje 70 minuta. 

 

 

III. 

 

Kandidati koje nisu podnijeli potpunu prijavu, odnosno ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja 

ne smatraju se kandidatima na Natječaju te su navedene kako slijedi: 

 

1. Bosanac, Radmila 

2. Tomić, Snježana 

3. Đuranić, Dajana 

 

http://www.ustanova.valpovo.hr/
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:429756


IV. 

 

Za radno mjesto: KUSTOS – PRIPRAVNIK, pristigla je jedna potpuna i pravodobna prijava, koja 

ispunjava sve formalne uvjete iz Natječaja i to: 

 

1. Đurković, Marta 

 

Za ovo radno mjesto neće se održati pisano testiranje, te se kandidatkinja poziva na intervju 

u PONEDJELJAK, 30. siječnja 2023.godine s početkom u 11,00 sati u Gradsku vijećnicu, 

Matije Gupca 32, Valpovo. 

 

V. 

 

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu 

iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) te ju po dolasku na testiranje i intervju predočiti osobi 

zaduženoj za provođenje istoga. 

 

 

                                                                                                                     Povjerenstvo za provedbu natječaja 


