
DJEČJI VRTIĆ „SRDELICA“ KALI  

Ul. Sv. Lovre 16 

23272 Kali  

UPRAVNO VIJEĆE 

 

KLASA: 601-01/16-01/01 

URBROJ: 2198/14-04/01-16-2 

Kali, dana 22.04. 2016. godine 

 

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Srdelica“ Kali od  22. 04. 2016. godine i 

članka 26. točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine 

10/97,107/07 i 94713) raspisuje se: 

 

NATJEČAJ 

 

1. ZA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE 

NA ODREĐENO VRIJEME OD 6 MJESECI, JEDAN IZVRŠITELJ M/Ž  

 
Uvjeti za radno mjesto: 

- završen studij za odgojitelja predškolske djece (VŠS) 

  Ili stručna prvostupnica predškolskog odgoja, 

 

- stručni ispit za odgajatelja predškolske djece  m/ž 

 

Kandidat za radno mjesto odgojitelja m/ž –treba dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

- Zahtjev, 

-životopis 

-presliku diplome ili potvrde  o završenom studiju  predškolskog odgoja 

-presliku dokaza o položenom stručnom ispitu za odgojitelja predškolskog odgoja 

- preslik domovnice, 

- uvjerenje od suda da se protiv istog/e u Republici Hrvatskoj ne vodi kazneni 

postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana oglašavanja natječaja), sukladno članku25. 

Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (Narodne Novine br: 10/97, 107/07 i 

94/13). 

 
Kandidat koji će se u prijavi pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema 

posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnudokumentaciju premaposebnom 

zakonu kao i elektronski zapis o radnopravnom statusu (podići u Hrvatskom Zavodu 

za mirovinsko osiguranje) 



 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. 

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju gore navedene uvjete provest će 

se pismena i usmena provjera općeg znanja iz područja predškolskog odgoja i 

naobrazovanja : Državni pedagoški standarda pedagoškog odgoja i naobrazbe 

(Narodne Novine br.: 63/08, i 90/10) i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(Narodne Novine (br.  10/97, 107/07, 94/13). 

 

Vrijeme i raspored kandidata za pismenu i usmenu provjeru biti će objavljena na web 

stranici Općine Kali  www.općina-kali.hr 

 

2. SPREMAČICA:  

NA NEODREĐENO VRIJEME, POLOVICU RADNOG VREMENA (ČETIRI 

SATA), JEDNA IZVRŠITELJICA 
Uvjeti za radno mjesto: 

- Završena osnovna škola  

-probni rad 30 dana  

 

Kandidat  za radno mjesto  spremačice treba dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

-zahtjev, 

-životopis, 

- Preslik svjedožbe o završenoj osnovnoj školi. 

 

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta Natječaja  iz točke 1 i 2. dostaviti u roku od 8 

(osam ) dana  od dana objave u  dnevnom tisku - „ Zadarski  list“ na adresu:  DJEČJI 

VRTIĆ „SRDELICA“ KALI 

Ul. Sv. Lovre 16, 23272 Kali, s naznakom:  

- natječaj za odgajatelja – ili 

-natječaj za spremačicu-  

 

O rezultatima izbora kandidati pod točkom 1. i 2.  biti  će obavješteni u zakonskom 

roku. 

 

Dječji vrtić “Srdelica“ - Kali: 

Upravno vijeće 




