
 
Temeljem članka 24. 25. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 

107/07,94/13, 98/19),Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju 

stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću(NN133/97), članka 50.Statuta Dječjeg 

vrtića Mladost Vođinci, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mladost Vođinci 23.06.2021.godine na 

28 sjednici donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za prijem odgojitelja/ica. 

 

NATJEČAJA 

za prijam odgojitelja/ica 

 

ODGOJITELJ /ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE 

3 – izvršitelja/ice  na određeno vrijeme, puno radno vrijeme 

  

UVJETI ZA RADNO MJESTO: 

Za odgojitelja u dječjem vrtiću može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete: 

• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno 
studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, 
kao i završen sveučilišni studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja, 

• položen stručni ispit, 
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova, 
• nije kažnjavana i protiv koje se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak. 

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti: 
- životopis (vlastoručno potpisan) 
- presliku domovnice ili važeće osobne iskaznice 
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi 
- dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika uvjerenja ili svjedodžbe o položenom ispitu, 
odnosno odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljivo da kandidat nema obvezu polaganja stručnog 
ispita, sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih 
suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 4/98). 
- elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od prvoga dana objave ovog natječaja) 
- vlastoručno potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka („Suglasan / 
suglasna sam da se moji osobni podaci o imenu i prezimenu objave na web stranici Dječjeg vrtića 
Mladost Vođinci i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mladost Vođinci tijekom rezultata natječajnog 
postupka.“) 
Kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sjedeći dokumenti (ne stariji od prvoga dana 
objave ovog natječaja): 
- uvjerenje nadležnog suda (Općinskog suda) da se protiv kandidata/ kandidatkinje ne vodi 
kazneni postupak prema članku 25. stavak 2., Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
- uvjerenje nadležnog suda (Prekršajnog suda) ) da se protiv kandidata/ kandidatkinje ne vodi 
prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4., Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
- potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat/kandidatkinja nema izrečenu mjeru za 
zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25., stavak 10., Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 
 

Gore navedeni dokazi se prilažu uz prijavu u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata 
da nakon izbora dostavi izvornike na uvid. 

Prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje liječnika o utvrđenoj 
zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova. 



Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju 
rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju,  dužne su 
pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. 

Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102., stavak 1. – 3. 
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne 
novine“ broj 121/17), dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u 
odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz 
prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103., 
stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su 
dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na 
poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne 
informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti 
na 
poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanj
u.pdf.  

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se u propisanom roku u zatvorenoj 
omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja – ne otvaraj” neposredno ili poštom na adresu:  

Dječji vrtić Mladost Vođinci Braće Radića 63, 32 283 Vođinci 

Rok za predaju prijave s kompletnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja. 

Urednom prijavom smatra se pravovremena prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u 
natječaju. Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Mladost Vođinci kao voditelj 
zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu 
provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima. 

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 
mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mladost Vođinci. 

                                                                                                

 

Poslodavac: Dječji vrtić Mladost Vođinci 

 
Kontakt: 

• osobni dolazak: Braće Radića 63, Vođinci 
• pisana zamolba: Dječji vrtić Mladost Vođinci Braće Radića 63, 32 283 Vođinci 
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