
Dječji vrtić „Smješko“ Vir 

Franje Tuđmana 27A, 23234 Vir 

 
KLASA: 601-01/22-02/01 

URBROJ: 2198/12-08-01-22-01 

Vir, 20.06.2022. g 

 

 
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 

107/07, 94/13, dalje Zakon) i članka 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića „Smješko“ Vir, te na temelju Odluke koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića „Smješko“ Vir na svojoj 50.sjednici održanoj dana 20.06.2022.godine raspisuje se 

natječaj     za radno mjesto: 

 
STRUČNI SURADNIK/ICA PEDAGOG NA 

PUNO RADNO VRIJEME NA NEODREĐENO 

VRIJEME 

 

 

 
Jedan (1) izvršitelj/ica - neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom od 40 sati 

tjedno. 

UVJETI : 

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

o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u 

dječjem vrtiću (NN 133/97). 

Kandidati prilažu u preslici: 

1. zamolba ( vlastoručno potpisana ) 

2. ovjerenu presliku domovnice 

3. presliku osobne iskaznice 

4. životopis 

5. ovjerenu presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi 

6. ovjerenu presliku potvrde o položenom stručnom ispitu za pedagoga u području 
predškolskog odgoja 

7. potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o do- 
sadašnjem radnom iskustvu ( 5 godina radnog iskustva u predškolskom odgoju i 

obrazovanju) 

8. dokaze o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju(NN10/97, 107/07, 94/13), ne starije od 6 mjeseci: 



a. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.), 

b. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak 

(čl.25. st.4.) 

9. liječničko uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH 

dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te 

ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na 

internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri 

zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 

njihovih obitelji (NN 121/17): 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS 

%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA- 

VANJU.pdf 

 

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  

 

Natječaj je otvoren od 27.06.2022.godine do 04.07.2022.godine 

 

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom ili osobno u roku od 8 dana od 

dana objave  natječaja na adresu 

Dječji vrtić “Smješko” Vir, Franje Tuđmana 27A, 23234 Vir s  naznakom ,, za natječaj“. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na oglas se, pod ravnopravnim 

uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u 

zakonskom roku. 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić “Smješko” Vir 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 osobnih podataka (NN, br. 41/18) 




