
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 
94/13) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtida KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137-68/14-1 od 6. 
listopada 20014), Upravno vijede Dječjeg vrtida KOŠUTICA Ferdinandovac na 6. sjednici održanoj 7. kolovoza 2018. donijelo 
je  

 

O D L U K U 
o ponovljenom natječaju za izbor radnice/radnika  

na radno mjesto odgojiteljice/odgojitelja na neodređeno vrijeme  
u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac 

 
I. 

            Objavljuje se ponovljeni natječaj za izbor radnice/radnika na radno mjesto odgojiteljice/odgojitelja na neodređeno 
vrijeme u Dječjem vrtidu KOŠUTICA Ferdinandovac;  

- jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, 
- radni odnos se zasniva temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju 3 (tri) 

mjeseca. 
 

II. 
            Pored opde zdravstvene sposobnosti, kandidati za radno mjesto odgojiteljice/odgojitelja moraju ispunjavati slijedede 
uvjete: 
- preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajude vrste/ studij odgovarajude vrste kojim je stečena viša 

stručna sprema u skladu s ranijim propisima/ sveučilišni diplomski ili specijalistički studij odgovarajude vrste, 
- položen stručni ispit za zvanje: odgojitelj predškolske djece (članak 24. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju ), 
- nepostojanje zapreke za zapošljavanje iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 
III. 

        Uz vlastoručno potpisanu Prijavu  kandidat za radno mjesto odgojiteljice/odgojitelja trebaju priložiti: 
            1. životopis (u kratkim crtama), 
            2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika Diplome), 
            3. dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika Svjedodžbe o položenom stručnom ispitu), 
            4. Uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije  
                od 6 (šest) mjeseci, 
            5. dokaz o radnom stažu (potvrda iz evidencije HZMO-a), 
            6. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika Domovnice ili preslika važede Osobne iskaznice). 

 
IV. 

         Pisane i potpisane Prijave na Natječaj sa traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto 
odgojiteljice/odgojitelja (osim Uvjerenja o opdoj zdravstvenoj sposobnosti koje se prilaže u slučaju izbora kandidata) 
dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Natječaja na web stranici HZZ-a „Burza rada“, poštom ili 
osobno na urudžbeni zapisnik na adresu: 
 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac, Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac 
 

s naznakom: „Natječaj za odgojiteljicu/odgojitelja na neodređeno vrijeme  
u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac“ 

 
V. 

 Nepravodobno podnesene, nepotpune ili nepotpisane prijave na Natječaj, Upravno vijede nede uzeti u 
razmatranje. 

 
UPRAVNO VIJEDE 

DJEČJEG VRTIDA KOŠUTICA FERDINANDOVAC 
 
KLASA: 601-02/18-01/34 
URBROJ: 2137/15-68-18-1 
Ferdinandovac, 7. kolovoza 2018. 
 
                                    PREDSJEDNIK: 

                                                                                                                                  Miroslav Fuček 


