
KLASA: 112-07-01/14-04 

UR.BROJ: 2176-68/14-01 

Novska, 07.04.2014. 

 

 Na temelju članka 26. stavka 1., 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ br. 10/97, 107/97, 94/13.) te članka 69. točka 1. 2. i 3. Statuta i Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Radost“ Novska, Upravno vijeće donijelo je na 

sjednici održanoj  02.04. 2014. godine 

 

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja za popunu radnog mjesta 

 

ZDRAVSTVENI VODITELJ  - 1 izvršitelj/ica 

     - rad na neodređeno, puno radno vrijeme 

 

UVJETI: 

1. viša medicinska sestra ili stručni studij sestrinstva u trajanju od tri godine 

2. 1 godina radnog iskustva u struci 

3. položen stručni ispit 

4. hrvatsko državljanstvo 

5. zdravstvena sposobnost 

6. radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane 

    člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  

 

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: 

 - životopis 

 - dokaz o stečenoj stručnoj spremi – presliku 

 - svjedodžbu o položenom stručnom ispitu - presliku 

 - uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) – original 

 - dokaz o hrvatskom državljanstvu – presliku 

 - elektronički zapis o radno pravnom statusu ( ispis iz evidencije Hrvatskog 

   zavoda za mirovinsko osiguranje) 

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta dostavit će izabrani 

kandidat nakon dostavljene obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, u prijavi na natječaj 

pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo 

navedeno pravo. 

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave na 

web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „Radost“ Novska na adresu: 

DJEČJI VRTIĆ "RADOST" – NOVSKA , I.B.Mažuranić 1, 44330 Novska –  

„natječaj za zdravstvenog voditelja“. 

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

        Predsjednik Upravnog vijeća 

          Vedran Mihaljević,dipl.iur. 


