
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I 
Eugena Kvaternika 27 
VUKOVAR 
 
KLASA: 112-01/18-01/1 
URBROJ: 2196/01-JT-4-04-18-20 
Vukovar, 22. kolovoza 2018. 
           
Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Službeno glasilo 
„Narodne novine“ broj članka 57/12. i 120/12.) i članka 26. stavka 2. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo broj 10/97., 107/07. i 94/13.) 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj 52. sjednici održanoj 23. kolovoza 
2018., raspisuje 

 
NATJEČAJ 

 
Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom 
mjestu 
 
ODGOJITELJA/ICE- 2 izvršitelja/ice 

 
UVJETI ZA RADNO MJESTO: 
VSS, završen diplomski sveučilišni ili diplomski specijalistički studiji za odgojitelja 
predškolske djece- magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist- odgojitelj 
predškolske djece, 
VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studiji ili stručni studiji za odgojitelja 
predškolske djece- stručni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno studiji za 
odgojitelja predškolske djece kojim je stečena VŠS u skladu s ranijim propisima- 
odgojitelj predškolske djece, nastavnik predškolskog odgoja, prema Zakonu o 
predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih 
djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću 
(Službeno glasilo „Narodne novine“ broj 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 ( N.N. br. 10/97,107/07 i 94/13). 
 
Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu, u preslici: 

- životopis, 
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi, 
- kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 

25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći 
dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci), 



- a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak 
prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

- b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni 
postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju 

- c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu 
mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju 

- elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj 
evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 

- preslika domovnice, 
- preslika osobne iskaznice. 
-  

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za 
natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na 
adresu Dječji vrtić Vukovar I, E. Kvaternika 27, 32000 Vukovar, s naznakom: „Za 
natječaj- ne otvaraj“ 
Odluka Upravnog vijeća o odabiru kandidata bit će objavljena na mrežnim stranicama 
Dječjeg vrtića Vukovar I www.djecjivrticvukovar1.hr, u roku 8 dana od dana 
donošenja odluke.  

 
 
 
 

                                                             Predsjednica Upravnog vijeća 
                                                                                      Darija Benaković 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

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


