
Na temelju čl. 24.i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića  

Upravno vijeće DV“ Bili cvitak“ Sinj na svojoj 39. sjednici održanoj 03.srpnja 2017.g donosi odluku o 

raspisivanju: 

N A T J E Č A J A 

za prijem u radni odnos 

logoped/inja  – stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme   

do povratka odsutne djelatnice 

 

UVJETI za radno mjesto: 

- VSS, magistar/magistra logopedije 

odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 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 uz prijavu za natječaj prilažu: 

- životopis ovjeren vlastoručnim potpisom 

- diploma ili druga odgovarajuća isprava o stečenoj stručnoj spremi (preslika) 

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana od objave natječaja) 

- domovnica (preslika) 

- dokaz o položenom stručnom ispitu 

- elektronički zapis HZMO 

*Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani  kandidat će  dostaviti po 

dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije sklapanja Ugovora o radu.  

Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na 

natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti (rješenje o priznatom statusu iz 

kojeg je vidljivo spomenuto pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima). 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnim pločama vrtića, 

službenoj web stranici Dječjeg vrtića ‘’Bili cvitak’’, odnosno na web stranici Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje 17.kolovoza 2017.g 

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili šalju poštom preporučeno na 

adresu: Dječji vrtić Bili cvitak,Sinj, A.K.Matasa 8 ,Sinj – za natječaj za  logopeda . Nepravodobne i 



nepotpune prijave neće se razmatrati. 

U Sinju, 17. kolovoza 2017.g. 

Upravno vijeće DV Bili cvitak Sinj 

 


