
DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA  

Šetalište Ivana Gorana Kovačića 1 

51300 Delnice 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

KLASA: 012-02/20-01/01  

URBROJ: 2112-01-60-1-20-01 

Delnice,  23. srpanj 2020. godine 

 

Na temelju članka 26. stavak 2. a u svezi s člankom 28. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 50. stavak 1. alineja 11. Statuta  Dječjeg vrtića 

Hlojkica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Hlojkica na sjednici održanoj                                                     

22. srpnja 2020. godine, donijelo je odluku o raspisivanju 

  

NATJEČAJA 

za izbor 

STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA-PRIPRAVNIKA (m/ž) 

na određeno vrijeme s punim radnim vremenom 

  

Za stručnog suradnika psihologa-pripravnika, može biti izabrana osoba koja, pored općih uvjeta 

za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojno-obrazovnog radnika prema 

odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme 

stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću. 

Pripravnički staž traje godinu dana. 

Nakon obavljenog pripravničkog staža pripravnik polaže stručni ispit. 

Pripravnik koji ne položi stručni ispit u roku od godine dana od kada mu je istekao pripravnički 

staž prestaje radni odnos u dječjem vrtiću po sili Zakona. 

  

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente: 

• životopis, 

• dokaz o stručnoj spremi: preslika diplome, 

• dokaz o državljanstvu: preslika domovnice, 

• dokaz o radnom stažu u struci: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima 

evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, 

• preslika uvjerenja nadležnog suda da protiv kandidata nije izrečena pravomoćna 

presuda kazne zatvora, te da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno 

čl. 25. st.1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana 

od objave natječaja). 

• preslika uvjerenja nadležnog suda da protiv kandidata nije izrečena pravomoćna 

prekršajna presuda te da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, sukladno 

čl.25. st.3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana 

od objave natječaja). 

  



Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog 

rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 

103. stavak 1. Zakona.  

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

 

Kandidat koji se poziva na prednost kod zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj 

rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 1567/13, 152/14, 39/18), uz prijavu na 

natječaj dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o utvrđivanju statusa 

osobe s invaliditetom. 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 

2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja 

takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata 

te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo 

u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Prijave na natječaj kandidati moraju poslati u zatvorenoj omotnici na adresu: 

Dječji vrtić Hlojkica, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 1, 51300 Delnice, u roku od osam 

(8) dana nakon dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Hlojkica, s 

naznakom: ”Natječaj za stručnog suradnika psihologa-pripravnika”. 

 

Uredna prijava je ona prijava koja će biti zaprimljena unutar utvrđenog roka i koja sadrži sve 

podatke, priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih u natječaju. Prijava koja će biti 

predana preporučenom poštom smatrat će se da je primljena u roku ako bude predana pošti 

najkasnije posljednjeg dana roka za predaju. 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za 

podnošenje prijava. 

Kandidat koji će biti izabran dužan je prije zaključenja ugovora o radu donijeti originalne 

dokaze o ispunjavanju uvjeta koji su traženi natječajem ne starije od 30 dana od donošenja 

odluke o izboru. 

  

  

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

