
Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Grad Orašje 

Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje 

Upravno vijeće 

 

Broj: 174/22 

Datum: Orašje, 21.7.2022.godine 

 

 Na temelju članka 64. i) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj („Narodne 

novine Županije Posavske“, broj 8/08 i 10/16), a u svezi sa člankom 48. (2) istog Zakona te članka 14. alineja 10. 

Statuta Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje, broj: 117/10 i UV42/10 od 23.3.2010. godine i 119/13 od 29.5.2013. 

godine, u svezi s točkom II. Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje o raspisivanju Javnog 

natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme pripravnika-odgojitelja u Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje sa 

završenim najmanje prvim ciklusom visokog obrazovanja u području predškolskog odgoja- tri izvršitelja, broj: 

173/22 od dana 21.7.2022. godine, na 13. sjednici održanoj dana 21.7.2022.godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Orašje utvrđuje tekst 

 

 

JAVNOG NATJEČAJA 

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme pripravnika-odgojitelja u Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje sa 

završenim najmanje prvim ciklusom visokog obrazovanja u području predškolskog odgoja- tri izvršitelja; 

 

 

Kandidati trebaju ispuniti sljedeće uvjete: 

 

Opći: 

- da je državljanin Bosne i Hercegovine; 

- da je stariji od 18 godina; 

 

Posebni: 

- da ima visoku stručnu spremu VII./1 odnosno završen najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po 

Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova u području predškolskog 

odgoja; 

- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova svoje stručne spreme; 

 

 

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni dostaviti: 

- kraći životopis, adresu i kontakt telefon-original; 

- Uvjerenje o prebivalištu-original;  

- ovjerenu Izjavu o nevođenju kaznenog postupka;  

- ovjerenu Izjavu o nekažnjavanju; 

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi*- original ili ovjerena preslika; 

- liječničko uvjerenje** - original; 

 

*Napomena: kandidati koji su studij završili u inozemstvu dužni su dostaviti dokaz o priznanju inozemne 

obrazovne  isprave; 

**Napomena: liječničko uvjerenje izabrani kandidat dužan je dostaviti po završetku natječajnog postupka, a 

najkasnije na dan zasnivanja radnog odnosa;  

 

 



Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

S kandidatima čije su prijave blagovremene i uredne/potpune tročlano natječajno povjerenstvo će obaviti intervju. 

Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu na intervju, smatrat će se da je odustao od prijave na javni natječaj. 

 

Prijave na javni natječaj mogu se podnijeti u roku od osam dana počevši od dana objavljivanja na službenoj internet 

stranici Vlade Županije Posavske. 

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj kuverti osobno ili putem pošte preporučeno na 

adresu: 

 

DJEČJI VRTIĆ «PČELICA» ORAŠJE, 

ULICA XI.,  BROJ 4, 

76270ORAŠJE 

 

 

s naznakom   

 

„ NE OTVARATI - Prijava na Javni natječajza prijem u radni odnos na određeno vrijeme pripravnika-

odgojitelja u Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje sa završenim najmanje prvim ciklusom visokog obrazovanja u 

području predškolskog odgoja - tri izvršitelja; 

 

 

 

 

Dostaviti: 

-Služba za odnose s javnošću Vlade Županije Posavske; 

- Ravnateljici radi objave na oglasnu ploču Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje, 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Predsjednik Upravnog vijeća 

                 Ivan Filipović 

 

                                                                      ____________________ 

 


