
 

 

Kazalište Virovitica 
Trg Ljudevita Patačića 2 
OIB: 30553087113 
33000 Virovitica 
URBROJ: 2189-49/22-228 
Virovitica, 6. rujna 2022. godine 
 
 
ZAPISNIK POVJERENSTVA ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA ZA 

ZAPOŠLJAVANJE NA RADNOM MJESTU: BLAGAJNIK / BLAGAJNICA – 
KNJIGOVOĐA / KNJIGOVOTKINJA 

 
   
 Temeljem Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu i vrednovanje i načinu 
procjene kandidata po raspisanom natječaju za zapošljavanje URBROJ: 2189-49/22-226 od 5. 
rujna  2022. godine, članka 11. i 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja kazališnih 
radnika u Kazalištu Virovitica, URBROJ: 2189-49/22-17, a nakon dostavljene liste s popisom 
prijavljenih kandidata, Povjerenstvo u sastavu 
 

1. Draško Zidar, glumac, predsjednik Povjerenstva 
2. Snježana Lančić, glumica 
3. Goran Koši, glumac 

 
poziva sljedeće kandidate koji su dostavili pravovremenu, potpunu prijavu i ispunjavaju 
uvjete natječaja za radno mjesto: 
 

BLAGAJNIK / BLAGAJNICA – KNJIGOVOĐA / KNJIGOVOTKINJA 

- 1 izvršitelj/ica na puno (40 sati tjedno) određeno vrijeme (zamjena za bolovanje do 
povratka radnika na rad), Virovitica 
 

     Uvjeti: 
- Srednja stručna sprema ekonomskog smjera ili gimnazija 

 
na usmenu procjenu odnosno vrednovanje u Kazalište Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 2, 
33000 Virovitica dana; 
 
13. rujna 2022. (utorak) s početkom u 09:00 sati 
 

1. JASMINA DUKARIĆ 
2. TINA MUJAKOVIĆ 
3. JADRANKA BRAJKOVIĆ 
4. NATALIJA PAVIĆ 
5. SARA BLAŽEVIĆ 
6. MARTA ILIĆ 
7. MIA MARIĆ 
8. IVANČICA ĐURIČIĆ 
9. STIPE BOŠNJAK 
10. NIKOLINA JEZERČIĆ 
11. BORKO RADANOVIĆ 

 



 

 

*Kandidati koji su se javili na natječaj, a nisu pozvani na usmenu procjenu, imaju 
nepotpunu prijavu i/ili ne ispunjavaju uvjete natječaja. 
 
Ako kandidat ne pristupi usmenoj procjeni smatra se da je odustao od prijave na natječaj. 
 

Članovi Povjerenstva kandidatima će postaviti do tri pitanja iz područja koja su vezana 
uz obavljanje poslova radnog mjesta te procjenu motivacije, a koja se vrednuju od strane 
svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 - 3 bodova i na kraju zbrajaju. 

Nakon utvrđivanja rezultata procjene Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata koju 
isti dan dostavlja ravnatelju Kazališta, koji će između tri najbolje rangirana kandidata prema 
broju ostvarenih bodova donijeti odluku o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa. 
 
Svi kandidati dužni su sa sobom imati važeću identifikacijsku ispravu. 

 
 

 
Predsjednik Povjerenstva:                       

                                                                                          Draško Zidar 
 

 


