
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj: 
10/97 , 107/07 i 94/13) i članka 71.  Statuta Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve (KLASA: 012-03/13-
01/01, URBROJ: 2137-70-13-5 od 30. listopada 2013.godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
"Pčelica" Molve, na 31. sjednici održanoj 27. rujna 2016. donijelo je 

O D L U K U 
o raspisivanju javnog natječaja za izbor odgojitelja/ice 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom
 u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve  

I.
Raspisuje se javni natječaj za izbor odgojitelja/ice za zasnivanje radnog odnosa na određeno 

vrijeme s punim radnim vremenom - zamjena  radnice na porodiljnom dopustu  do njezinog povratka s 
na rad, a počev od 01.11.2016. godine  - 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: 
- VI stupanj stručne spreme
- završena  stručni studij predškolskog odgoja – Stručna prvostupnik/ca –(Baccalaurea) 

predškolskiog odgoja i najmanje 1 godina radnog staža,
- stručni ispit 
- zdravstvena sposobnost.

II.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti: kratak životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu, 

diplomu o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu o položenom stručnom ispitu, dokaz o radnom stažu u 
predškolskom odgoju, uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela iz članka 25. Zakona o 
predškolskom odgoju i naobrazbi (ne starije od 6 mjeseci).

III.
Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o 

ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08.).
Ako se na raspisani natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz ovog natječaja, može se 

izabrati osoba, koja ne ispunjava te uvjete s kojom se zaključuje ugovor na određeno vrijeme do 
popune radnog mjesta s osobom koja ispunjava propisane uvjete, a najdulje do kraja pedagoške godine 
u kojoj  je zasnovan radni odnos. 

IV.
Prijave se podnose  Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve , Trg kralja Tomislava 10/a.  u roku od 8 

dana od dana objave  na Zavodu za zapošljavanje, internetskoj stranici Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 
i oglasnoj ploči Vrtića, s naznakom: "Natječaj za odgojitelja"

V.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom 

natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

                                                               VI.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA "PČELICA" MOLVE

KLASA: 601-02/16-01/43
URBROJ: 2137-70-16-1
Molve, 27. rujna  2016.
                                                                                                    PREDSJEDNIK
                                                                                                    Ivan Molnar


