
         
Gustava Krkleca 2                                    Matični broj: 1412698                                              OIB: 25196672160    
e-mail: dv.izvor.samobor@gmail.com                    Tel: 3362-033                                      IBAN: HR8824840081100708011     

 
Klasa: 112-07/20-01-01 
Urbroj:238/27-80/20-01-01  
Samobor, 20.1.2020. 

 

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

98/19), te članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Izvor, Dječji vrtić Izvor raspisuje natječaj za 

obavljanje poslova za radno mjesto: 

 

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA   

PREDŠKOLSKE DJECE U REDOVNOM PROGRAMU 

 

1 izvršitelj/ica  na određeno, puno radno vrijeme, zamjena do povratka nenazočnog radnika/ca. 

 

UVJETI za zapošljavanje: 

Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,  

odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,  

kao i završen sveučilišni studij za odgojitelja. 

Položen stručni ispit 

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika 

te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97). 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. 

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, 98/19). 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati 

se na to pravo i priložiti sve potebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti. 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIV

ANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

 

Kandidati uz osobno potpisanu molbu na natječaj prilažu: 

1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  

2. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak 

 (izvornik ne stariji od 6 mjeseci), 

3. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, 

4. Domovnica 

5. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje), 

6. Životopis. 

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ili dokaz o oslobađanju obveze polaganja stručnog 

ispita 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja: 20.1.2020.– 28.1.2020. 

  

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:  

Dječji vrtić Izvor Gustava Krkleca 2  10430 Samobor, 

s naznakom za natječaj 

 

Odluka Upravnog vijeća o odabiru bit će objavljena na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića  Izvor u 

roku 8 dana od dana donošenja odluke. 
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