
Natječaj za odgojitelja-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 

odnosa 
28. 09. 2017. 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bakar” je na sjednici održanoj 28. 09. 2017. godine 
donijelo odluku o raspisivanju natječaja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja 
radnog odnosa za 2 odgojitelja. 
Natječaj traje od 06.11. do 10.11. 2017. 

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa se provodi u trajanju od 12 
mjeseci u punom radnom vremenu, a sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima polaganja 
stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 
1133/97). 

Kandidati su dužni priložiti: 
– prijavu za natječaj 
– životopis 
– domovnicu 
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma) 
– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciju nezaposlenih 
– potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na 
mirovinsko osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja) 
– potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 
25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave 
natječaja) 
– potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno 
čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od 
objave natječaja). 

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici. 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose na adresu: Dječji vrtić 
“Bakar”, Lokaj 193.a s naznakom “Za natječaj za stručno osposobljavanje”. 
Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje. 
Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici će se 
pozvati da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 
Rezultati natječaja će biti objavljeni na ovoj web stranici. 
Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji 
nisu odabrani. 
Upiti vezani za natječaj se zaprimaju na  e-mail: djecji.vrtic.bakar@ri.t-com.hr 

https://radost-crikvenica.hr/natjecaj-odgojitelja-pripravnika/

