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Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 

94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Gustav Krklec'' Krapina raspisuje 

 

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

NA ODREĐENO VRIJEME U PUNOM RADNOM VREMENU 

 

četiri (4) izvršitelja/ice za obavljanje poslova radnog mjesta: 

 

ODGOJITELJ 

 

 

UVJETI: 

Stručna sprema: VŠS, preddiplomski sveučilišni studij predškolskog odgoja ili  

stručni studij predškolskog odgoja 

Posebni uvjeti: položen stručni ispit iz predškolskog odgoja, 

       2 godine radnog iskustva u dječjem vrtiću 

 

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu: 

 

 zamolba i životopis; 

 domovnica; 

 dokaz o stečenoj stručnoj spremi;  

 uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) izdanu u svrhu 

zapošljavanja u dječjem vrtiću koja ne smije biti starija od datuma objave natječaja; 

 uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)  u istu svrhu 

i s istim rokovima; 

 potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene 

zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 

107/07 i 94/13) u istu svrhu i s istim rokovima; 

 potvrda prethodnog poslodavca o razlogu prestanka ugovora o radu. 

 

Sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na natječaj se mogu 

prijaviti kandidati oba spola. 



 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je 

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

pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji  

ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o 

ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje/potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo 

spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg 

poslodavca (ugovor, rješenje, odluka), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Posao traži korištenje vlastitog vozila zaposlenika. 

 

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u 

natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne 

uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. 

 

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom na adresu: 

 

Dječji vrtić ''Gustav Krklec'' Krapina 

Magistratska 11/1 

49000 Krapina 

(Za natječaj - odgojitelj) 

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima provedenog natječaja 

kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru 

kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića. 

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Vrtića dana 4.10.2016. godine i traje 

do 12.10.2016.godine. 

 

 


