
 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ“ BELAJSKE POLJICE 

UPRAVNO VIJEĆE 

Belajske Poljice 105 B, Barilović 

 

KLASA: 112-02/22-01/01 

URBROJ: 2133-07-02-22-1 

Belajske Poljice, 14. 01. 2022. godine 

 

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

107/07, 94/13, 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić“ Belajske Poljice, 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočić“ Belajske Poljice raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

za popunu radnog mjesta PEDAGOG (m/ž) 

 

1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno). 

 

Uvjeti za radno mjesto:  

- završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij, odnosno studij  

kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima (pedagog-profesor 

pedagogije-diplomirani pedagog),  

- položen stručni ispit za pedagoga u dječjem vrtiću, sukladno Zakonu o predškolskom 

odgoju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih 

djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 

133/97).  

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta 

- probni rad 90 dana 

 

            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje 

odnose se jednako na muški i ženski rod. 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:  

1. Kratki životopis, s opisom dosadašnjeg rada, 

2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu - preslika  domovnice,  

3. Dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno istovrsna isprava o stečenom 

stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu, 

4. Dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. 

Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih 

suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98),  
5. Dokaz o radnom stažu - elektronički zapis o stažu Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje, kao dokaz duljine radnog staža i radnom iskustvu, ne 

stariji od dana objave natječaja, 

6. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak 

sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 

107/07, 94/13, 98/19 ), ne starija od dana objave natječaja, 



7. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak 

sukladno čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 

107/07, 94/13, 98/19), ne starija od dana objave natječaja.   

8. Potvrdu centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja, ne starije od dana 

objave natječaja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. stavka 

10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN broj 10/97, 107-07, 

94/13 i 98/19), 

9. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na 

natječaj već će se ona ishoditi prije donošenja konačne odluke o sklapanju 

ugovora o radu. 

 

         Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama uz obvezu izabranog 

kandidata da nakon izbora dostavi izvornike. 

 

          Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se 

u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju 

prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod 

jednakim uvjetima. 

          Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s 

člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 

njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim 

dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici 

Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

 

          Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri 

zapošljavanju nalaze se na poveznici: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%

20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVA

NJU.pdf 

 

 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s 

člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom 

(NN 157/13, 152/14, 39/18) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o 

ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s 

invaliditetom. 

 

          Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se neposredno u 

administrativni odjel vrtića ili poštom preporučeno u roku  15 dana od dana objave 

natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za radno mjesto pedagog” na 

adresu: Dječji vrtić „Potočić“ Belajske Poljice, Belajske Poljice 105 B. 

 
          Nepotpune, nepotpisane, nepravovremene i prijave dostavljene elektroničkom 

poštom neće se razmatrati. 

          Urednom prijavom smatra se pravovremena prijava koja sadrži sve podatke i 

priloge navedene u natječaju. 

 Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će pozvani na 

razgovor. 

 Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić „Potočić“ Belajske 

Poljice kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti 

osobne podatke u svrhu provedbe postupka natječaja u skladu sa zakonskim propisima. 

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf


          Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočić“ Belajske Poljice, bez dodatnih 

objašnjenja zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne prijave ukoliko smatra da niti 

jedna prijava ne udovoljava uvjetima natječaja.  

           

          Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na web stranici Vrtića u roku 

od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava objavom na službenoj stranici 

Vrtića https://djecjivrtic-potocic.com.hr. 

 

           Ovaj natječaj  objavljen je na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje i službenim  stranicama  Vrtića https://djecjivrtic-potocic.com.hr . 

                                                                  

 

 

    Predsjednica Upravnog vijeća 

                                                                                      Lidija Horvat 

https://djecjivrtic-potocic.com.hr/
https://djecjivrtic-potocic.com.hr/

