
KLASA: 112-02/20-01/02 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 

94/13. i 98/19.) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

Žabac Sveti Ivan Žabno raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA ODGOJITELJ/ICA 

 

6 izvršitelja/ica – rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezu probnog rada u trajanju od 

tri mjeseca 

 

Za odgojitelja/icu kandidati, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati uvjete 

propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i 

člankom 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih 

djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.): 

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij pedagoškog odgoja, odnosno studij 

odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, ili završen 

sveučilišni  diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja, 

- položen stručni ispit, 

- utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova odgojitelja. 

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po 

dostavljenoj obavijesti o izboru. 

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.). 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta 

natječaja: 

1. životopis,  

2. preslik osobne iskaznice, 

3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome), 

4. dokaz o položenome stručnom ispitu (preslik svjedodžbe) ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članaka 32. 

Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću 

(NN 1337/97. i 4/98.), 

5. dokazi o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), ne stariji od dana objave natječaja: 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.) i 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4.). 

Dokazi se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran mora prije sklapanja ugovora o radu 

dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku. 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Izrazi koji se koriste u ovom 

natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol. 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17. i 98/19.) uz prijavu na natječaj 

dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici 

Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%

20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf. 

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

u zatvorenoj omotnici, isključivo pisanim putem, Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, na 

adresu: Općina Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, 48214 Sveti Ivan Žabno, s naznakom: „Natječaj za 

odgojitelja/icu – ne otvarati“.  

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na 

mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Sveti Ivan Žabno. 

Nepotpune, nepotpisane i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

          Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno 

   


