Na temelju članka 26. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj
10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) te članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Biser Lastova, Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Biser Lastova, raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto
1. ODGOJITELJ - 1 izvršitelj (m/ž) - na određeno vrijeme, do povratka na rad privremeno
odsutne radnice, puno radno vrijeme
2. STRUČNI SURADNIK (pedagog/psiholog/logoped ili rehabilitator), 1 izvršitelj (m/ž),
na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno
UVJETI:
 prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97.,
107/07., 91/13. 98/19.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i
stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97.)
Probni rad: 3 mjeseca
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi korišteni u natječaju koji imaju
rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 životopis,
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika
o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem
vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97. i 4/98.),
 dokaz o radnom stažu (elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u
matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave
javnog natječaja,
 uvjerenje nadležnog suda, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno članku
25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariji od dana objave
natječaja,
 uvjerenje nadležnog suda, da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, sukladno
članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariji od dana objave
natječaja,
 vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima,
dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu
dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne
novine“, broj 121/17. i 98/19) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju

osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) ima prednost u
odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na
natječaj dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na
poveznici
Ministarstva
hrvatskih
branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljav
anje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1lja
vanju.pdf.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona
o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je
priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku 8 dana
od dana objave natječaja, u zatvorenoj omotnici s naznakom:
„Natječaj za odgojitelja /stručnog suradnika– ne otvarati”
na adresu:
Općina Lastovo, Dolac 3, 20 290 Lastovo.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu
nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Biser Lastova kao voditelj
zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe
postupka natječaja u skladu sa zakonskim propisima.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijave putem mrežne stranice Dječjeg vrtića Biser Lastova https://lastovo.hr/djecjivrtic/obavijesti/.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici te oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Biser Lastova dana 18. lipnja
2021. godine.
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