
 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 

98/19), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Kapljica, članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg  vrtića 

Kapljica, te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica od 03.08.2021. godine Dječji vrtić 

Kapljica, Potočna 4, Poljanica Bistranska, 10 298 Bistra objavljuje 

 

 

NATJEČAJ  
 

za radna mjesta: 

 

• odgojitelj/ica djece rane i predškolske dobi na neodređeno puno radno vrijeme   

 (4 izvršitelj/ica) 

• odgojitelj/ica djece rane i predškolske dobi na određeno puno radno vrijeme do 30.06.2022.    

(2 izvršitelj/ica) 

• pomoćna kuharica/spremačica na neodređeno puno radno vrijeme  (1 izvršitelj/ica) 

 
Početak rada za navedena radna mjesta je 1. rujna 2021. godine. 

 

 

Uvjeti:   

Prema odredbama čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/07, 107/07, 

94/13 i 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne 

spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) za navedena radna mjesto mogu se prijaviti 

osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.      

• Razina obrazovanja za radno mjesto odgojitelj: završen preddiplomski sveučilišni studij ili 

stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je 

stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni studij ili 

specijalistički studij za odgojitelja 

• Razina obrazovanja za radno mjesto pomoćna kuharica/spremačica: NSS, osnovna škola 

 

 

PRIJAVE NA NATJEČAJ PODNOSE SE NA ADRESU DJEČJEG VRTIĆA  

u roku osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama  i oglasnim pločama 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dječjeg vrtića 

(s naznakom – prijava za natječaj) 

 

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti: 

 

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi 

- dokaz o radnom stažu (Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  

  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) 

- dokaz o državljanstvu  

- presliku osobne iskaznice 

- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25 Zakona o 

  predškolskom odgoju i obrazovanju (uvjerenja izdana nakon objave natječaja): 

a) Uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak 

b) Uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak   

- vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u  radni odnos ne postoje zapreke iz  

   čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju 

- životopis. 

 

 

 

 



 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH, 

dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te 

ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Dječjem vrtiću Kapljica za prikupljanje i obradu 

osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavaljenoj s prijavom, u 

svrhu odabira kandidata, te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja će se objaviti 

na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Kapljica. 

 

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatati. 

 

Prije sklapanja Ugovora o radu izabrani izvršitelj/ica dužan je dostaviti originale ili ovjerene 

preslike traženih dokumenta. 

 

O ishodu natječaja dječji vrtić će izvijestiti kandidate u roku osam dana od dana donošenja Odluke 

o izboru. 

 

 

 

 

 Natječaj je objavljen dana 3. kolovoza 2021. godine, a rok za podnošenje prijava traje  

od  3.  do 11. kolovoza 2021. godine. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Ravnatelj 

                                          Carmen-Ankica Ljubić 

 

 

 


