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Dječji vrtić Dobri 
Split, Ćirila i Metoda 14 
Tel. / Fax.: 021/ 486 760 
OIB.: 35839536339 
 
Zagreb, 22.05.2017. 
 
        HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 
                                                                              ISPOSTAVA SPLIT 
 
PREDMET:  Oglasi-objava 
                      - traži se, 
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97., 107/07., 94/13.), Upravno 
vijeće Dječjeg vrtića „Dobri“ , raspisuje  
 
 

NATJEČAJ  
za radno mjesto 

 
  

1. odgojitelj/ica - 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme-jedna   izvršitelj/ica na radnom mjestu u   
centralnom objektu, Split, Ćirila i Metoda 14.  

2. odgojitelj/ica - 40 sati tjedno, na određeno vrijeme-jedna izvršitelj/ica na radnom mjestu u   
centralnom objektu, Split, Ćirila i Metoda 14.  

3. spremačica - 40-sati tjedno, na neodređeno vrijeme - dva izvršitelj/ica na radnom mjestu u 
centralnom objektu, Split, Ćirila i Metoda 14. 

 
  
4. odgojitelj/ica - 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme - dva  izvršitelj/ica na radnom mjestu Podružnici 

Zagreb,Gosposvetska 33. 
5. spremačica - 20-sati tjedno, na neodređeno vrijeme - jedan izvršitelj/ica na radnom mjestu u 

Podružnici Zagreb,Gosposvetska 33. 
 
           Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi , Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih 
djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilniku o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.  
Prema članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 94/13) 
  
 Kandidati uz PRIJAVU na natječaj prilažu: 
  

• Životopis 

• Dokaz o stečenoj stručnoj spremi 

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za odgojitelja/icu predškolske djece 

• Uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije              
od 6 mjeseci 

a. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak u smislu čl.25 st.2 
b. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak u smislu 

čl.25 st.4 

• Dokaz o hrvatskom državljanstvu 

Radno iskustvo: najmanje 3 godine za sve kandidate 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom 
dokumentacijom dostavljaju se na adresu: 
  
DJEČJI VRTIĆ DOBRI , Ćirila i Metoda 14  21 000 Split  (za natječaj) 
  



___________________________________________________________________________ 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
Natječaj je objavljen 22.05.2017.godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te 
mrežnoj stranici  Dječjeg vrtića Dobri. 
         RAVNATELJICA: 
        S. Mirjana Kutleša, prof. pedagogije 
Dostaviti: 

- naslovu 
- pismohrana 

 

 


