
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine« broj:10/97, 

107/07 i 94/13) i  članka 39. Statuta Dječjeg vrtića Dubrava, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dubrava 

Odlukom sa 23. Sjednice održane dana 14. veljače 2020. godine, raspisuje: 

 

JAVNI  NATJEČAJ 

za radno mjesto 

 

Odgojitelja/ice za rad na određeno vrijeme – (novootvoreni poslovi) - jedan izvršitelj 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete predviđene Zakonom o predškolskom odgoju i 

Obrazovanju. 

VŠS – stručni dodiplomski studij predškolskog odgoja, položen stručni ispit 

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge u izvorniku odnosno ovjerenoj 

preslici. 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 

1. Životopis 

2. Domovnicu 

3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi 

4. Dokaz o položenom stručnom ispitu, 

5. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi 

podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) 

6. Potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivana za 

kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci do 

dana isteka roka za podnošenje prijave). 

7. potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno 

čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave 

natječaja). 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana 

objave natječaja na službenim stranicama HZZ-a i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Dubrava. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Natječaj za radno mjesto odgojitelja -ne 

otvarati“, na adresu: Dječji vrtić Dubrava, Radnička 8, 10342 Dubrava. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana isteka roka za 

podnošenje prijava. 

 

                                                                                       Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ DUBRAVA 
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