
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 

10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čarobni svijet  u Rešetarima objavljuje 

 

NATJEČAJ 
za prijem u radni odnos odgojitelja/ice 

na određeno vrijeme do 30. 11.2020. / 3 izvršitelja/ice 
 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos: 

 

– preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij 

odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i 

osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste, 

sukladno članku 24.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta– radni odnos u dječjem vrtiću 

ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) 

 

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti: 

1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome) 

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili 

domovnice) 

3. dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) 

4. životopis (vlastoručno potpisan) 

5. potvrdu o nekažnjavanju  

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u 

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo 

pod jednakim uvjetima. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog 

natječaja. 

Prijave se podnose preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića 

Čarobni svijet u Rešetarima, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu DJEČJI 

VRTIĆ  ČAROBNI SVIJET  U REŠETARIMA, Matije Gupca 29, Rešetari 35400 Rešetari, s 

naznakom  «NE OTVARAJ –  natječaj za odgojitelja /icu». 

  

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

  

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku. 

 



Dječji vrtić Čarobni svijet  u Rešetarima, u slučaju potrebe, zadržava pravo provođenja 

testiranja za kandidate koji imaju valjanu prijavu. Vrijeme  i mjesto održavanja testiranja biti 

će objavljeno na internetskoj stranici Dječjeg vrtića  Čarobni svijet  u Rešetarima. 

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ i oglasnoj ploči i web 

stranici Dječjeg vrtića Čarobni svijet  u Rešetarima 27.5.2020. 

Upravno vijeće dječjeg vrtića zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu 

ponudu bez obrazlaganja poništenja ili neprihvaćanja. 

 

  

 


