
Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko sa 2. sjednice održane 
25.10.2017. godine, a u skladu sa člankom 50. Statuta Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko i člankom 
26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  ( „ Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13 )  
Dječji vrtić Radost, Braće Radić 10, Jastrebarsko objavljuje: 

 
 

NATJEČAJ 
za popunu radnih mjesta 

 
1. ODGOJITELJ/ICA 

I.- 1 izvršitelj/ica, rad na određeno, puno radno vrijeme, zamjena do povratka na posao 
privremeno nenazočne radnice T.J. 

2. ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSTVENI/NA RADNIK/ICA 
I.- 1 izvršitelj/ica, rad na određeno, puno radno vrijeme, zamjena po povratka na posao 
privremeno nenazočne radnice V.S. 
 

UVJETI:  
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) 
te Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih 
djelatnika u Dječjem vrtiću ( „Narodne novine“ broj 133/97 ). 
Za radno mjesto pod 2. I. potrebno je imati 1 godinu radnog iskustva na administrativno – 
računovodstvenim poslovima. 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Radost, Braće 
Radić 10, 10450 Jastrebarsko s naznakom “ NATJEČAJ “ u roku 8 dana od dana objavljivanja natječaja. 
Prijavi treba priložiti kratak životopis, presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, presliku dokaza o 
položenom stručnom ispitu ( pod 1.  I. ) , potvrdu iz Elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu, presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu, 
presliku rodnog lista te presliku osobne iskaznice. 
Odabrani kandidati biti će pozvani da određenu dokumentaciju dostavi u izvorniku ili ovjerenoj 
preslici. 
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od prekršajnih djela te 
da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribaviti će Ustanova po službenoj dužnosti od 
nadležnih tijela sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon obavljenog 
izbora kandidata. 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. 
 
Dječji vrtić Radost zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati niti jednog 
kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.  
 
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko dana 20.11.2017.            
godine. 
 


