
DJEČJI VRTIĆ BALONČICA 

HUM NA SUTLI 

KLASA: 112-01-18-02-6 

UR BROJ: 2214-02-02-18-1 

HUM NA SUTLI, 18.09.2018. 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 

107/07. i 94/13.) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Balončica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

Balončica Hum na Sutli  r a s p i s u j e 

N A T J E Č A J 

ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA 

- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – zamjena do povratka radnice  

s rodiljnog/roditeljskog dopusta 

 

UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97., 107/07. i 94/13.) 

 

Uz pisanu prijavu koja treba biti vlastoručno potpisana, kandidati su dužni priložiti 

sljedeću dokumentaciju:   

-     dokaz o stručnoj spremi: diplomu odnosno odgovarajuću ispravu o stečenom    

      stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu 

- presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu   

- domovnicu (izvornik ili presliku) 

- životopis s opisom dosadašnjeg rada - vlastoručno potpisan 

- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu odredbe čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju 

i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci) 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na 

natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje/dokaz o priznatom statusu iz 

kojeg je vidljivo navedeno pravo te na osnovi toga ima prednost pod jednakim uvjetima. 

Izrazi iz teksta natječaja koji imaju rodno značenje koriste se neutralno i jednako su primjenjivi 

na muški i ženski rod. 

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08.) na natječaj se 

mogu prijaviti osobe oba spola. 

 

Prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od 

dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici 

dječjeg vrtića na adresu: Dječji vrtić Balončica, Hum na Sutli bb, 49 231 Hum na Sutli, u 

zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

            

           Upravno vijeće 

         Dječjeg vrtića Balončica 

                  Hum na Sutli 


