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Bisag, 06.12.2022. 

 
    Na temelju članka 24. st. 7. i članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 42. stavak 1. točka 4. 
Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Bisag raspisuje 

 
 

NATJEČAJ 
za obavljanje poslova radnog mjesta 

 

ZDRAVSTEVNA VODITELJICA 
 

        VRSTA RADNOG ODNOSA:  
Jedan (1) izvršitelj/ica na određeno.  

 Nepuno radno vrijeme u skladu sa člankom 34. stavak 1. Državnog pedagoškog 
standarda (“Narodne novine” broj 63/2008. i 90/2010). 
        UVJETI za radno mjesto: 

Prema odredbama članka 24. i članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te Pravilnika o vrsti stručne 
spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću 
(„Narodne novine“ broj133/97): 

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij 
kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnostima sestrinstva u skladu s ranijim 
propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički 
studij sestrinstva. 

 
 Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju: 
1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi, 
2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,  
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica), 
4. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo 

iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne 
novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od 6 mjeseci, 

5. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko 
djelo iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije 
od 6 mjeseci, 

6. potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene  
zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariju 
od 6 mjeseci, 

7. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radno – pravnog statusa iz baze podataka 
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja), 

8. životopis. 
 

 



        Prije sklapanja ugovora o radu, a po dostavljenoj obavijesti o izboru, izabrani kandidat  
dužan je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova 
zdravstvene voditeljice te ovjerene preslike traženih dokumenata. 

 
            Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. 
 

      Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima, 
dužni su u prijavi pozvati se na tu prednost te uz prijavu odnosno ponudu na natječaj priložiti 
sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (članak 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji – “Narodne novine” broj 121/17 i 98/19).  
            Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ-
ZDRAVSTVENA VODITELJICA” potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: 
            Dječji vrtić Pčelica Bisag, Bisag 24, 42226 Bisag. 
            Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće 
se razmatrati. 
             Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na web stranici 
Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, natječaj se objavljuje i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, te na 
mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje od 07.12.2022. do 14.12.2022. 
godine do 14,00 sati bez obzira na način dostave.  

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismeno u zakonskom roku. 
 
 
 
                                                                                   Upravno vijeće 
        DV Pčelica Bisag 
 
 
 
 
 
 


