
Temeljem članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 

novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Hlojkica, Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića Hlojkica objavljuje 

 

 

NATJEČAJ 

za prijem za radno mjesto  

 ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE 

 

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za rad u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno) 

 

 

 

Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete 

propisane člankom 24.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 

10/97, 107/07, 93/13 i 98/19) te članka 2.Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika 

te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 

133/97). 

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos: 

 

 

- 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 (odgojitelj predškolske djece-nastavnik predškolskog odgoja) 

odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja 

sukladno čl. 24. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, 

- položen stručni ispit. 

 

Uz prijavu treba priložiti: 

 

- životopis (vlastoručno potpisan), 

- dokaz o državljanstvu  

- presliku osobne iskaznice, 

- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi, 

- presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu, 

-dokaz o radnom stažu u struci - elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima 

evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, 

- preslika uvjerenja nadležnog suda da protiv kandidata nije izrečena pravomoćna presuda 

kazne zatvora, te da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno čl. 25. st.1. i 2. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana od objave natječaja). 

- preslika uvjerenja nadležnog suda da protiv kandidata nije izrečena pravomoćna prekršajna 

presuda te da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, sukladno čl.25. st.3. i 4. Zakona 

o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana od objave natječaja), 

- vlastoručno potpisana izjava (suglasan/sna sam da se moji osobni podaci o imenu i 

prezimenu objavljuju na web stranici Dječjeg vrtića Hlojkica Delnice tijekom rezultata 

natječajnog postupka”). 

 



Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predloženi kandidat je dužan 

dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu. 

 

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

 

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić 

Hlojkica Delnice kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje 

obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju 

zaštitu osobnih podataka. 

 

Na natječaj se mogu javiti kandidati muškog ili ženskog spola. 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi 

na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih 

uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o 

priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost na 

ostale kandidate pod jednakim uvjetima. 

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) da uz prijavu 

na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 

broj 121/17.) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih 

branitelja https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843 

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o 

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni 

su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na 

navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. 

 

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

natječaja. 

 

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

 

Natječaj je otvoren od 05.siječnja do 15.siječnja 2021.godine. 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti preporučeno poštom na adresu Dječji vrtić 

Hlojkica, Šetalište I.G. Kovačića 1, 51300 Delnice s naznakom :“Za natječaj odgojitelja/ice 

predškolske djece na određeno vrijeme - ne otvarati“. 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 

O rezultatima natječaja svi kandidati će biti  pravovremeno obaviješteni. 

 

Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja. 

 

O rezultatima izbora kandidati bit će obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za 

podnošenje prijava. 

 

https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843


NAPOMENA: 

Ovaj natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, web stranici 

Dječjeg vrtića Hlojkica, te oglasnoj ploči Vrtića dana 05.siječnja 2021.godine. 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

 

 

 

 

KLASA: 012-02/21-01/01 

URBROJ: 2112-01-60-1-21-02 

Delnice, 05.siječnja 2021. godine 


