
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

DJEČJI VRTIĆ „TROGIR“ 

Cesta Plano 70, Plano 

TROGIR 

Klasa: 112-01-02/22-01/3 

Urbroj: 2184-17-22-1 

Trogir, 12. siječnja 2022. 

 

 Na temelju čl. 26. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 

107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtić „Trogir“, Upravno vijeće na sjednici 

održanoj dana 28. prosinca 2021. donijelo je odluko o raspisivanju  

 

N A T J E Č A J 

za radno mjesto ODGOJITELJ  

na određeno vrijeme za rad u predškoli do 31. 5. 2022.  

u nepunom radnom vremenu – 20 sati tjedno  

 (1 izvršitelj/izvršiteljica) 

 

POTREBNI STRUČNI UVJETI: 

- Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), 

Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme 

ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada DV „Trogir“ 

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, 

datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela te po mogućnosti adresu 

elektroničke pošte). 

 

UZ PRIJAVU KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI: 

- životopis 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) 

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi  



- položen stručni ispit ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog 

ispita 

- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak 

(čl. 25. st. 2.; ne starije od 6 mjeseci) 

b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi 

prekršajni postupak (čl. 25. st. 4.; ne starije od 6 mjeseci) 

c) izjava o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno 

članku 25. st. 1., 3., 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(obrazac izjave u prilogu)          

- potvrdu Centra za socijalnu skrb  da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz 

članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dana 

objave natječaja) 

- potvrdu o radnopravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  

(elektronički zapis; ne starije od dana objave natječaja) 

 

 

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u 

prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema 

posebnom Zakonu.  

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu 

dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo 

pod jednakim uvjetima.  

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti prednost sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni 

natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne 

dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje - 843/843 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku. 

Natječajna dokumentacija neće se vraćati. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se 

razmatrati. 

Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, 

dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti od ovlaštene ustanove medicine rada. 

 

 

 Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana 

objave natječaja: 

- poslati na e-mail: tajnistvo@vrtic-trogir.hr ili 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje
mailto:tajnistvo@vrtic-trogir.hr


- poslati na adresu: Dječji vrtić „Trogir“, Cesta Plano 70, Plano, Trogir s 

naznakom: „natječaj za radno mjesto odgojitelj “ . 

- predati u Upravu Vrtića na gore navedenu adresu svakim radnim danom od 8,00 

do 12,00 sati 

 

 

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena putem mrežne stranice Vrtića www.vrtic-

trogir.hr  

 

 

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da Dječji vrtić „Trogir“ može 

prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka 

sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o 

zaštiti podataka (NN 42/18). 

 

 

 

      Predsjednica Upravnog vijeća: 

 

       Sonja Novak Mijić, prof.,  v. r.  

 

 

 

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Trogir“ dana 13. 1. 2022.  

 

http://www.vrtic-trogir.hr/
http://www.vrtic-trogir.hr/

