
Na temelju Odluke članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 
i 94/13) te članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Bakar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bakar objavljuje 

 NATJEČAJ 
za prijem u radni odnos stručnih suradnika 

1. PEDAGOG - jedan (1) izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, na nepuno radno vrijeme od četiri 
sata dnevno odnosni 20 sati tjedno, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca, 

2. PSIHOLOG - jedan (1) izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, na nepuno radno vrijeme od četiri 
sata dnevno odnosno 20 sati tjedno, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca. 

UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 
i 94/13). 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje bez radnog iskustva u svojstvu pripravnika. 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos: 

• punoljetnost, 
• hrvatsko državljanstvo, 
• zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj 

sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj 
obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos), 

• radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 

25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji  imaju rodno značenje odnose se jednako 
na muški i na ženski rod. 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u 
prijavi za oglas pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta) te ima prednost u odnosu 
na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti prema članku 101. stavaka 1.-3. i članka 102. 
stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 
121/17) dužne su u prijavi pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo 
pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti dužan je osim dokaza o ispunjenju 
traženih uvjeta  dostaviti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji su dostupni 
na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u 
svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj  poveznici: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOK
AZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf  

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o profesionalnoj 
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18) da bi ostvario prednost 
pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, kandidat, odnosno osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu 
na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o 
utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokazom o invaliditetu se smatraju javne isprave o 
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invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz 
članka 13. Zakona. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog 
natječaja. 

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić Bakar kao voditelj zbirke osobnih 
podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe postupka natječaja 
u skladu sa zakonskim propisima.  

ROK PRIJAVE: osam (8) dana od objavljivanja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Bakar. 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj javni natječaj kandidati su dužni priložiti isprave o 
ispunjavanju formalnih uvjeta u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat 
će predočiti izvornik: 

1. životopis, 
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi, 
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu, 
4. dokaz o položenom stručnom ispitu, 
5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

izdan u vrijeme trajanja natječaja), 
6. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. st. 2. i 4. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od šest mjeseci): 
6.1. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i 
6.2. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku na adresu: 
UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA BAKAR, Lokaj 193/a, 51222 Bakar, s naznakom: „Natječaj za 
stručnog suradnika – NE OTVARATI“. 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.  

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozvati će se na testiranje radi provjere 
znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju najmanje tri dana 
prije testiranja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je 
povukao prijavu na natječaj. Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje 
provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru kao i poziv na testiranje biti će 
dostupni na mrežnoj stranici vrtića www.vrticbakar.hr.  

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.  

Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu 
bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

Nena Gudac 

http://www.vrticbakar.hr/

