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Temeljem članka 64. a u vezi sa člankom 48. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj 8/08 i 

10/16), članka 17. Statuta ustanove „Dječji vrtić“ Domaljevac, te Odluke Upravnog 

odbora broj UV-05-182/21 od 1.12.2021. godine Upravni odbor „Dječjeg vrtića“ 

Domaljevac, r a s p i s u j e  

J A V N I  N A T J E Č A J  

za prijem odgojitelja u radni odnos na određeno vrijeme 

I. Raspisuje se Javni natječaj za prijem odgojitelja u radni odnos u JU „Dječji vrtić“ 

Domaljevac na radno mjesto: 

 

1. Odgojitelj na određeno vrijeme od godinu dana, puno radno vrijeme, 

- 2 izvršitelja. 

 

II. Kandidat  treba ispunjavati slijedeće uvjete: 

- visoka stručna sprema VII./1 u području predškolskog odgoja, najmanje prvi 

ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu obrazovanja s ostvarenih 

najmanje 180 ECTS bodova u području predškolskog odgoja 

(prvostupnik/bachelor predškolskog odgoja), 

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, 

- položen stručni ispit, 

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta; 

 

III. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

- kraći životopis, 

- dokaz o stručnoj spremi - diplomu ili uvjerenje o završenom obrazovanju 

(kandidat koji je diplomu stekao u inozemstvu dužan je dostaviti Rješenje o 

nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju diplome), 

- dokaz o radnom iskustvu, 

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 

- ovjerena izjava kandidata da se protiv njega ne vodi krivični postupak. 



Napomena: Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti liječničko uvjerenje a uvjerenje 

da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak vrtić će po službenoj dužnosti zatražiti 

od nadležnih tijela za odabranog kandidata po javnom natječaju prije zasnivanja radnog 

odnosa tj. zaključenja ugovora o radu. 

Svi dokumenti moraju biti u originalnom izvorniku ili ovjerenoj preslici koja ne smije biti 

starija od tri (3) mjeseca od dana objavljivanja Javnog natječaja. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.  

Natječaj je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja na službenoj internet 

stranici Vlade Županije Posavske.  

Prijave za natječaj sa traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti 

putem pošte na adresu:  

„Dječji vrtić“ Domaljevac,  

Ul. Ivana Mažuranića 10,  

76233 Domaljevac 

sa naznakom „Prijava na Javni natječaja za prijem odgojitelja u radni odnos na 

određeno vrijeme“ - NE OTVARATI. 

 
 

Predsjednik UO-a 
Matijas Abramović 

 
________________________ 


