
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK 
UPRAVNO VIJEĆE 
Vržine 186 
Primorski Dolac 
Broj:151/21 
Primorski Dolac, 26. studenog 2021. godine 
 
 
Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (10/97; 107/07;94/13; 
98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 23.sjednici dana 26. studenog  2021. godine donosi  
 
                                                                                                                           
 
                                                                  ODLUKU O RASPISIVANJU 
                                                                            NATJEČAJA 
 
Za obavljanje poslova: 

1. Odgojitelj/ica – 3 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme- povećan opseg posla 
2. Kuhar/ica– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme- povećan opseg posla 
3. Pedagog/ica- 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme- 8 sati tjedno-povećan opseg 

posla 
 

UVJETI za radno mjesto pod rednim brojem 1: 
 
- završen preddipplomski sveučilišni studij ili  stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij 
odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima ili završen 
sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij predškolskog odgoja 
- položen stručni ispit 
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova  
 - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i   
obrazovanju 
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: 
- životopis 
- domovnicu 
- dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu,  
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 
mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),  
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi prekršajni postupak prema 
članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
- elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje) 
- preslika osobne iskaznice 
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, a prije izbora 
kandidat će predočiti izvornik. 
Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskom 
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na 
natječaj dostaviti dokaze iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 
njihovih obitelji (NN 121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih 
branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
 
 
 



UVJETI za radno mjesto pod rednim brojem 2: 
 
Završena srednja stručna sprema za zvanje kuhar/ica 
 
Za kuhara/icu može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97; 107/07; 94/13; 98/19.) i članka 8. stavka 1. točke 9. Pravilnika o 
vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem 
vrtiću (NN broj 133/97.) 
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; 94713.) 
Kandidati uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: 
-životopis 
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi 
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. Zakona 
o predškolskom odgoju i obrazovanju 
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. 
stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju obrazovanju 
- elektronički zapisom radno pravno stečenom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje) 
- preslika domovnice 
- preslika osobne iskaznice 
  
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, a prije izbora 
kandidat će predočiti izvornik. 
 
Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 3: 
 
- završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste 
- položen stručni ispit 
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova  
 - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i   
obrazovanju 
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: 
- životopis 
- domovnicu 
- dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu,  
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 
mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),  
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi prekršajni postupak prema 
članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
- elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje) 
- preslika osobne iskaznice 
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, a prije izbora 
kandidat će predočiti izvornik. 
Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskom 
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na 
natječaj dostaviti dokaze iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 
njihovih obitelji (NN 121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih  
 
Na natječaj  za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2 i 3 mogu se prijaviti osobe oba spola (čl.13. st.2. 
Zakona o ravnopravnosti spolova NN broj 82/08) 



Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana 
od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i 
oglasnoj ploči Dječjeg vrtića na adresu: Vržine 186, 21227  Primorski Dolac, s naznakom: „Za natječaj“ 
 
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. 
Rezultati izbora biti će obavljeni na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića u zakonskom roku. 
 
 
                                                                                                          Predsjednica Upravnog vijeća 
                                                                                                          Diana Knez, dipl.iur 
 
 
Dostaviti: 

1. Hrvatski zavod za zapošljavanje 
2. Oglasna ploča DV Maslačak 
3. Mrežne stranice Dječjeg vrtića Maslačak 

 
    


