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Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 

94/13 ) i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac KLASA: 601-05/21-

01-54, URBROJ: 2137-58/21-02-01, od 13.09.2021.godine, ravnateljica Dječjeg vrtića 

„Maslačak“ Đurđevac raspisuje  

N A T J E Č A J 

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do 30.06.2022.godine  

 

odgojitelja/odgojiteljica predškolske djece – 2 izvršitelja, na određeno – puno radno vrijeme 

do 30.06.2022.godine u Dječjem vrtiću "Maslačak" Đurđevac ( VŠS, VSS ) 

 

Uvjeti:  

 

za odgojitelja/odgojiteljicu može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24.  i 

25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ''Narodne novine'', broj 10/97.,107/07 

i 94/13.) te članka 14. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

„Maslačak“ Đurđevac,  KLASA:601-07/16-01-05, URBROJ:2137-58716-02-01, od 22. 

ožujka 2016.godine ( VŠS,VSS ). 

 

 Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente: 

• životopis, 

• diplomu, 

• dokaz o državljanstvu 

• izvod iz elektronskog zapisa o radno pravnom statusu izdano od strane HZMO, 

• uvjerenje da protiv kandidata/inje nije pokrenut te da se  ne vodi kazneni                  
postupak, ne starije od šest mjeseci. 

• vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kinje o nekažnjavanju, odnosno ne 

vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom 

odgoju i  obrazovanju (izjavu nije potrebno ovjeravati ) 

 

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora 

dužna dostaviti na uvid originalne dokumente. 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. 

 

Pisane prijave uz naznaku „Natječaj za odgojitelja/odgojiteljicu na određeno vrijeme 

molim dostaviti na adresu: 

Dječji vrtić „Maslačak“, Tina Ujevića 1, 48350 Đurđevac. 
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Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.  

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje i Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac dana 20.09.2021. godine. 

      

 

Đurđevac, 20.09.2021.godine 

KLASA:112-01/21-01-19      

URBROJ:2137-58/21-01-01               Ravnateljica 

                                                                                            Marija Čupen Tomica 

 


