
DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL 
Karlovačka 17b 
47303 Josipdol 
 
KLASA: 112-01/22-01/01 

URBROJ:2133-80-01-22-01 
 
U Josipdolu, 18. 03. 2022. 
 

Temeljem  Odluke Upravnog vijeća DJEČJEG VRTIĆA JOSIPDOL  sa sjednice održane 17.03.2022., u skladu s 

člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL 

objavljuje: 

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

1. ODGOJITELJ/ICA  PREDŠKOLSKE DJECE 

 

                        -1 (jedan)  izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, povećani obim posla; 

 

                        -1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme, pola radnog vremena, povećani obim posla 

UVJETI: Prema čl.24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti 

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

• Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu: 

− Životopis 

− Presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi 

− Presliku dokaza o položenom stručnom ispitu 

− Preslika domovnice 

− Preslika osobne iskaznice 

− Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mj.) u smislu čl.25. 

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

− Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mj.) u smislu 

čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) 

− Potvrda o radno pravnom statusu / elektronički zapis sa HZMO 

• 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 pod jednakim uvjetima. 

• Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima 

iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti 

dokaze iz čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17. i 

98/19.) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne  informacije o dokazima  koji  su  potrebni u svrhu 

ostvarivanje  prednosti  pri                zapošljavanju, mogu se potražiti na sljedećoj poveznici: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA

%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA VANJU.pdf 

− Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u 

zakonskom roku.  

− Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na 

adresu : Dječji vrtić Josipdol, Karlovačka 17 B, 47303 Josipdol s naznakom „ za natječaj“. 

− Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči 

Dječjeg vrtića Josipdol, dana 18. 03. 2022. s rokom 8 dana od objave. 

− Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL može prikupljati, koristiti i dalje 

obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i 

Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).                                                                            

                                                                                                                       UPRAVNO VIJEĆE                                                                                                                             

DJEČJEG VRTIĆA JOSIPDOL 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS

