
 

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne Novine“ broj 10/97, 

107/07 i 94/13) i Odluke upravnog vijeća od 06.srpnja 2016. , Dječji vrtić Medulin, Munida 3a, 52 203 

Medulin, objavljuje sljedeći 

NATJEČAJ 

Za sljedeća radna mjesta: 

- Jedan (1) odgojitelj djece predškolske dobi na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice, puno 

radno vrijeme 

- Jedan (1) odgojitelj djece predškolske dobi na određeno vrijeme do povratka radnice  koja je zaposlena 

na određeno radno vrijeme (radnica B), odnosno  do povratka radnice koja je u stalnom radnom odnosu 

(radnica A) i koju je radnica B zamjenjivala, puno radno vrijeme 

 

Kandidati moraju udovoljavati uvjetima predviđenim člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju („Narodne Novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13). 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola 

 

Uz zamolbu treba priložiti sljedeće isprave: 

1. Životopis 

2. Domovnica 

3. Diploma 

4. Svjedodžba o položenom stručnom ispitu 

5. Potvrda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak te da nije izrečena privremena mjera za 

neko od kaznenih djela iz čl. 25. St.1 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

Novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starija od dana objave natječaja 

6. Dokaz da kandidatu radni odnos nije prestao zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja 

na štetu prava i interesa djece (potvrda prethodnog poslodavca) 

 

Traženi dokumenti mogu biti fotokopije, a od kandidata koji bude izabran temeljem ovog natječaja 

zatražit će se originali prije zasnivanja radnog odnosa te je iste dužan dostaviti. 

Svu potrebnu dokumentaciju dostaviti u tajništvo vrtića na adresi: Dječji vrtić medulin, Munida 3a, 52 

203 Medulin, s naznakom „Za natječaj“, u roku od 8 dana od objave natječaja. 

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

potom moći osobno podignuti svoju dokumentaciju u Dječjem vrtiću Medulin. 

 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Medulin 

 

Natječaj je objavljen pri HZZ-u i na web stranicama DV Medulin www.dvmedulin.hr  i Općine Medulin 

www.medulin.hr dana 11. srpnja 2016. 

http://www.dvmedulin.hr/
http://www.medulin.hr/


 

 

 


