
Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ broj 10/97  i 107/07 i 94/13.) te Odluke o objavi natječaja za zasnivanje 

radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja predškolske djece (KLASA:601-05/17-01/08 

URBROJ:2125/41-02-14-06), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“ Novalja, dana 20. rujna 

2018.g. objavljuje  

 

 

JAVNI NATJEČAJ 

 

za  zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme u Dječji  vrtić  

„Carić“  Novalja  na radno mjesto: 

 

- odgojitelj predškolske djece, jedan izvršitelj, (m/ž) 

Uvjeti: 

 

- preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij/stručni prvostupnik predškolskog 

odgoja/odgojitelj predškolske djece (VŠS) 

- stručni ispit za odgojitelja predškolske djece  

- hrvatski državljanin 

- dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 

107/07 i 94/13) 

Uz prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici: 

 

- životopis 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu) 

- dokaz o završenom studiju predškolskog odgoja (diplomu) 

- dokaz o položenom stručnom ispitu  

- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje  ne vodi kazneni postupak 

sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno 

čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  

- elektronički zapis o radnom stažu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavod za mirovinsko 

osiguranje) 

- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da je suglasan/na sa svim 

uvjetima oglasa, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe 

postupka po objavljenom natječaju 

 

Zdravstvena sposobnost za obavljanje posla utvrdit će se naknadno, a prije donošenja  

odluke o izboru.  

 

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

 

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

javnom natječaju. 

 



Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima 

prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve 

zakonom predviđene dokaze o pravu na koje se poziva. 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja.  

 

Prijave na natječaj dostaviti osobno ili preporučeno poštom na  adresu: Dječji vrtić 

„Carić“ Novalja, Zeleni put 3, Novalja, s naznakom: „Za natječaj - odgojitelj“.  

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.  

 

 

 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

DJEČJEG VRTIĆA „CARIĆ“ NOVALJA 

 

 

   

 


