
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Upravno vijeće DV“ Bili 

cvitak“ Sinj na svojoj 20. sjednici održanoj  30. srpnja  2019.g donijelo je odluku o 

raspisivanju: 

N A T J E Č A J A 

za zasnivanje radnog odnosa  na neodređeno vrijeme 

Viša medicinska sestra – zdravstveni voditelj – 1 izvršitelj/ica na  neodređeno vrijeme s 

punim radnim vremenom (40 sati tjedno)  

UVJETI za radno mjesto: 

- VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij sestrinstva,  

- VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili studij sestrinstva ili stečena viša 

stručna sprema prema ranijim propisima, 

- položen stručni ispit 

- dopusnica za samostalan rad (licencija)  

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13), i 

Pravilnika 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 (izvornik ili presliku koja ne mora biti ovjerena): 

- životopis  

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

- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o 

predškolskom odgoju   (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja) 

    a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak 

    b) uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak  

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika) 

- dokaza o položenom stručnom ispitu (preslika) 

- elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO, ne starije od 30 dana 

- dopusnica za samostalan rad (licencija)  

 

Kandidati/kinje koja prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u 

prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema 

posebnom zakonu, te ostvaruju prednost pred ostalim kandidatima samo pod jednakim 

uvjetima. 

Kandidati/kinje koji mogu ostvariti prednost sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17)uz prijavu na javni 

natječaj  dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze 

dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9. Zakona 

o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 121/14) uz prijavu na 

natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom 

statusu osobe s invaliditetom na temelju kojeg se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih 

osoba s invaliditetom. 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je priložiti originale dokumentacije i 

uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti. 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koji ispunjavaju propisane uvjete. 

 

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 26. rujna 2019.g 

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

preporučeno na adresu: Dječji vrtić Bili cvitak, Sinj, Žankova glavica 3 ,21230 Sinj  - za 

natječaj za zdravstvenog voditelja 

 

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

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za prikupljanje i  dalju obradu osobnih podataka 

navedenih u svim dostavljenim prilozima i ispravama za potrebe provedbe natječajnog 

postupka. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja  privolu opozvati pismenim 

putem na adresu vrtića.                                                                        

Natječaj je objavljen na oglasnim pločama i web stranicama  Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje i web stranici i oglasnim pločama dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj dana 26. rujna  

2019.g.  

U Sinju, 26. rujna 2019.g. 

 Predsjednica Upravnog vijeća: 

Ana Smoljo 

 

 


