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

10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 23. Statuta Dječjeg vrtića „Suhopolje“, Suhopolje („Službeni 

glasnik“ 9/13 i 6/15) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suhopolje na svojoj 17. sjednici održanoj 

dana 28. svibnja 2018. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa 

 

Članak 1. 

 Na  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj 

stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Suhopolje, odnosno Općine Suhopolje 

(www.suhopolje.hr) objaviti će se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto 

"odgojitelj/ica" – 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom od dvanaest 

(12) mjeseci , u periodu od 11. lipnja 2018. godine do 10. lipnja 2019. godine. 

 

Članak 2. 

 Kandidati osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa moraju ispunjavati i posebne 

uvjete propisane člankom 24. i 25. Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 

10/97, 107/07 i 94/13). 

Članak 3.  

 Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti preslike slijedećih 

dokumenata: 

1. Dokaz o hrvatskom državljanstvu 

2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – VŠS (presliku diplome) 

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog 

ispita 

4. Dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji 

HZMO-a) 

5. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) sukladno članku 25. Zakonu o 

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

6. Životopis. 

                                                                  Članak 4. 

 Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj 

stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči 

Dječjeg vrtića Suhopolje, odnosno Općine Suhopolje (www.suhopolje.hr). 

 

Članak 5. 

 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od 

dana donošenja Odluke o zasnivanju radnog odnosa. 

 

Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

KLASA: 112-03/18-01/3 

URBROJ: 2189/60-02/01-18-1 

Suhopolje, 28. svibanj 2018. godine 

UPRAVNO VIJEĆE 

DJEČJEG VRTIĆA SUHOPOLJE 

                                      Predsjednica     

   

                                                                                                           Ksenija Ćurić,    dipl.oec.                                                                                    

http://www.suhopolje.hr/
http://www.suhopolje.hr/


 


