
 Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 

10/97.,107/07. i 94/13.), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo , Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića Đakovo objavljuje 

 

 

N A T J E Č A J 

za prijem u radni odnos 

 

 

 
-  PEDAGOG/INJA 1 izvršitelj na neodređeno - puno radno vrijeme, 

novootvoreni poslovi, probni rad 60 dana 

      

 

 

 

UVJETI ZA RADNO MJESTO : Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (N.N.br: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 

(N.N.br:133/97.) 

Položen stručni ispit. 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola . 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u 

prijavi na natječaj pozvati će se na to pravo i uz prijavu priložiti sve dokaze o pravu na koje se 

poziva. 

 

ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnim pločama i mrežnim 

stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Đakovo. 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:  

 

1. Životopis (vlastoručno potpisan) 

2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi   

3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) 

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz iz kojeg je vidljivo da nema obavezu 

polaganja stručnog ispita, sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima polaganja stručnog 

ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N.133/97. i 4/98.)   

5. Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv osobe ne vodi kazneni  postupak ne stariji 

od 6 mjeseci 

6. Uvjerenje o nekažnjavanju  u prekršajnom postupku ne stariji od 6 mjeseci 

7. Uvjerenje/Potvrdu Centra za socijalnu skrb o ne izricanju mjere za zaštitu dobrobiti 

djeteta 

8. Elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  

 

 

 



Dokazi mogu biti u preslici, a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o 

radu.  

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz ovog natječaja, obavit će se intervju. 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku na adresu 

 

DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO, 

L.Botića 7/A 

 31400 ĐAKOVO, s naznakom 

„Natječaj za pedagoga/inju“ 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  u zakonskom roku. 

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a te na mrežnim 

stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Đakovo dana 28.12.2017.g. i traje do 

5.1.2018.g. 

 

 

 

 

 

 
 

 

        

 

 

 

 



 Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 

10/97.,107/07. i 94/13.), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo , Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića Đakovo objavljuje 

 

 

N A T J E Č A J 

za prijem u radni odnos 

 

 

 
-  PSIHOLOG/INJA 1 izvršitelj na neodređeno - puno radno vrijeme, 

novootvoreni poslovi, probni rad 60 dana 

      

 

 

 

UVJETI ZA RADNO MJESTO : Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (N.N.br: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 

(N.N.br:133/97.) 

Položen stručni ispit. 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola . 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u 

prijavi na natječaj pozvati će se na to pravo i uz prijavu priložiti sve dokaze o pravu na koje se 

poziva. 

 

ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnim pločama i mrežnim 

stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Đakovo. 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:  

 

1.   Životopis (vlastoručno potpisan) 

2.   Dokaz o stečenoj stručnoj spremi   

3.   Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) 

4.   Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz iz kojeg je vidljivo da nema obavezu   

      stručnog ispita, sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita     

      odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N.133/97. i 4/98.)   

5.   Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv osobe ne vodi kazneni  postupak ne stariji  

      od 6 mjeseci 

6.   Uvjerenje o nekažnjavanju  u prekršajnom postupku ne stariji od 6 mjeseci 

7.   Uvjerenje/Potvrdu Centra za socijalnu skrb o ne izricanju mjere za zaštitu dobrobiti  

      djeteta 

8.   Elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  

 

 

 



Dokazi mogu biti u preslici, a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o 

radu.  

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz ovog natječaja, obavit će se intervju. 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku na adresu 

 

DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO, 

L.Botića 7/A 

 31400 ĐAKOVO, s naznakom 

„Natječaj za psihologa/inju“ 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  u zakonskom roku. 

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a te na mrežnim 

stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Đakovo dana 28.12.2017.g. i traje do 

5.1.2018.g. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 

 

 



 

 Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 

10/97.,107/07. i 94/13.), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo , Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića Đakovo objavljuje 

 

 

N A T J E Č A J 

za prijem u radni odnos 

 

 

 
-  ZDRAVSTVENI/A  VODITELJ/ICA     1 izvršitelj na neodređeno - nepuno radno         

                                                                           vrijeme 20 sati tjedno, novootvoreni poslovi,     

    probni rad 60 dana 

      

 

 

UVJETI ZA RADNO MJESTO : Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (N.N.br: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 

(N.N.br:133/97.) 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola . 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u 

prijavi na natječaj pozvati će se na to pravo i uz prijavu priložiti sve dokaze o pravu na koje se 

poziva. 

 

ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnim pločama i mrežnim 

stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Đakovo. 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:  

 

1.  Životopis (vlastoručno potpisan) 

2.  Dokaz o stečenoj stručnoj spremi   

3.  Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) 

4.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz iz kojeg je vidljivo da nema obavezu  

     polaganja stručnog ispita, sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima polaganja stručnog  

     ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N.133/97. i 4/98.)   

5.  Pribavljeno odobrenje za samostalni rad 

6.  Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv osobe ne vodi kazneni  postupak ne stariji     

     od 6 mjeseci 

7.  Uvjerenje o nekažnjavanju  u prekršajnom postupku ne stariji od 6 mjeseci 

8. Uvjerenje/Potvrdu Centra za socijalnu skrb o ne izricanju mjere za zaštitu dobrobiti    

    djeteta 

9. Elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  

 

 

 



Dokazi mogu biti u preslici, a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o 

radu.  

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz ovog natječaja, obavit će se intervju. 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku na adresu 

 

DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO, 

L.Botića 7/A 

 31400 ĐAKOVO, s naznakom 

„Natječaj za zdravstveni voditelj/icu“ 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  u zakonskom roku. 

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a te na mrežnim 

stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Đakovo dana 28.12.2017.g. i traje do 

5.1.2018.g. 
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