
 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i94/13), članaka 43. Statuta Dječjeg 

vrtića Medulin (Klasa:035-03/14-01/4, Ur.broj: 2168/02-54-03-14-01 od 31. ožujka 2014.) i Odluke Upravnog vijeća (Klasa: 

601-03/17-01/9, Ur.broj: 2168/02-54-03-17-03-04 od 05.09.2017 godine), Dječji vrtić Medulin, Munida 3a, 52 203 Medulin, 

objavljuje  

 
N A T J E Č A J 

za radno mjesto 
 

Tajnik – 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice na posao 

 

Kandidati moraju udovoljavati sljedećim uvjetima: 

1. stručna sprema: 

- visoka stručna sprema,odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij- diplomirani pravnik, odnosno 

magistar/ra struke, 

- ili viša stručna sprema,odnosno završen preddiplomski studij ili stručni studij u trajanju 

najmanje od tri godine, prvostupnik javne uprave, upravni pravnik 

2. utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta 

3. predviđenim člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne Novine“, broj:  10/97, 

107/07 i 94/13) 

4. određenim člankom 8. Pravilnika o vrsti i stupnju stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne 

spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne Novine“, broj: 133/97) 

 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13.Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne Novine, br.: 

82/08, 138/12). 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i 

odnose se na muške i ženske osobe. 

 

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu treba priložiti slijedeće: 

1. Curriculum vitae (životopis) 

2. Domovnicu kao dokaz o hrvatskom državljanstvu 

3. Izvadak iz matice rođenih 

4. Diplomu kao dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja  (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem 

5. Uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starija od dana objave natječaja) 

6. Elektronički zapis mirovinskog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave natječaja). 

7. Dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (svjedodžba, uvjerenje) 

8. vlastoručno potpisanu izjavu da u odnosu na kandidata ne postoje zapreke za prijem iz članka 25. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju 

 

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a izabrani kandidat dužan je prije izbora 

predočiti izvornik ili ovjerene preslike navedenih dokumenata. 

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj 

promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.) 

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta izabrani kandidat dužan je dostaviti po 

obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa. 

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijema prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na 

to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti 



 

pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i dokazom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje (uvjerenje) ne starijom od dana objave natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni 

odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) 

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. 

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati 

kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne 

smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. 

 

Natječajni postupak pod jednakim uvjetima obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koje će se provesti pisanim 

testiranjem i intervjuom. Na provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete 

iz natječaja. 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj. 

 

Na web stranici Dječjeg vrtića Medulin www.dvmedulin.hr objaviti će se podaci o provjeri znanja i sposobnosti 

kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Informacije o vremenu održavanja provjere znanja i sposobnosti 

kandidata te područja provjere objaviti će se najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere. 

 

Rok za podnošenje prijava s potrebnim dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja je 8 dana od dana objave 

natječaja na web stranici Dječjeg vrtića Medulin www.dvmedulin.hr i na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje – podružnica Pula. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  

 

Dokumentacija se predaje u zatvorenoj kuverti, osobno u tajništvo vrtića ili poštom s napomenom „Za natječaj“. 

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka. Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji 

dan natječajnog roka.  

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja Odluke o 

izboru kandidata. 

 

                                      Dječji vrtić Medulin 


