
 

DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR 

Aldo Negri 46 

52450 Vrsar-Orsera 

OIB 17421179332 

 

KLASA: 112-01/17-01/019 

URBROJ: 2167/02-54-44-01-17-4 

Vrsar-Orsera, 10.11.2017. 

 

Na temelju članka 59. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 149/09, 61/11, 82/12, 73/13 i 

93/14), članka 26. i 28. stavak 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), te Odluke Upravnog vijeća, KLASA: 112-01/17-01/019, 

URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-3 od 09.11.2017, Dječji vrtić Tići Vrsar dana 10.11.2017. 

objavljuje 

 

NATJEČAJ  

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  

 

 

- ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA  - jedan polaznik/polaznica, preddiplomski 

sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, na određeno vrijeme u trajanju 

od 12 mjeseci na puno radno vrijeme 

 

Dječji vrtić Tići Vrsar iskazuje potrebu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa koje se provodi u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje čiji je cilj stjecanje 

radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog ispita, sukladno članku 28. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 

Uvjeti za prijavu na ovaj natječaj:  

 nezaposlene osobe bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale  

 osobe koje se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao 

nezaposlene vode duže od 30 dana 

 osobe koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom 

osiguranju nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovanje.  

 

Osim općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o 

predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te 

vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( „Narodne novine“ broj 

133/97).   

 

Uz zamolbu na natječaj potrebno je priložiti:  

 životopis  

 dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)  

 dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)  

 uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne 

starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)  

 dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom 

stažu) 

 potvrda HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana 



 

 izjava da ne postoje zapreke za rad u predškolskoj ustanovi sukladno članku 25. Zakona 

o predškolskom odgoju i obrazovanju  

 kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti 

kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje 

poslova radnog mjesta na koje se prima 

 

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatrat će se 

pravovremena prijava kandidata/kinje koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži 

sve tražene podatke i priloge. 

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: 

Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo Negri 46, 52450 Vrsar s naznakom „Za stručno osposobljavanje“. 

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana 

donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića. 

Odluka o odabiru bit će objavljena na web stranici vrtića www.vrtic-tici-vrsar.hr. 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Vrtića dana 10.11.2017. godine. 

  

 RAVNATELJICA 

 Venis Gregurović 

 


