
DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ 

 N O V S K A 

KLASA: 112-07-70/15-07 

UR.BROJ: 2176-68/15-01 

Novska, 25.11.2015. 

 

 

Na temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine br. 

10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Radost“ Novska, Upravno vijeće 

na sjednici održanoj 30.09.2015. godine donosi 

 

O D L U K U  

o objavi javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad 

bez zasnivanja radnog odnosa 

 

 

Dječji vrtić „Radost“ Novska iskazuje potrebu za korištenje mjere „Stručno osposobljavanje 

za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno 

mjesto ODGOJITELJA 

 

- 1 izvršitelj (m/ž) na rok od 12 mjeseci u punom radnom vremenu 

Uvjeti: 

1. Prijava u evidenciji nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 

duže od 30 dana 

2. Odgovarajuća stručna sprema ( stručni prvostupnik predškolskog odgoja ) 

3. Zdravstvena sposobnost 

4. Manje od godinu dana evidentiranog staža u zvanju za koje se osoba 

obrazovala bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju. 

 

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: 

- Životopis 

- Dokaz o stručnoj spremi ( presliku ) 

- Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od šest mjeseci) – original 

- Elektronički zapis o radno pravnom statusu ( ispis evidencije Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje ) 

- Domovnicu 

 

Rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: 

Dječji vrtić „Radost“ Novska, 44330 Novska, ulica Ivane Brlić Mažuranić 1 s naznakom 

„stručno osposobljavanje zarad – odgojitelj“ 

 



 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

Za kandidate koji budu izabrani, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijet će se zahtjev za 

sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

 Javni poziv se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Predsjednik Upravnog vijeća: 

          Vedran Mihaljević, dipl.iur. 

 

 


