
DJEČJI VRTIĆ „KRIJESNICA“ 

HRVATSKA KOSTAJNICA 

 

KLASA: 601-01/21-01/10 

UR.BROJ: 2176-73-21-01-1 

U Hrvatskoj Kostajnici, 21.04.2021. 

 

   Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  ( NN 10/97, 107/07 i 94/13 )  i 

Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Krijesnica“ Hrvatska Kostajnica, KLASA: 601-01/21-02-13 i 

UR:BROJ: 2176-73-21-01-7 od 19.04.2021. raspisuje 

 

NATJEČAJ 

 

Za obavljanje poslova radnog mjesta 

ASISTENT, POMOĆNIK DJECI S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU ( M/Ž ) 

- Na određeno nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno ) 

- Na vremenski period od tri mjeseca 

- 2 ( dva ) izvršitelja/izvršiteljice 

Uvjeti: 

- Najmanje SSS  ili VŠS 

- Izražene sklonosti za rad s djecom s teškoćama u razvoju 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju u preslici: 

- Životopis 

- Dokaz o državljanstvu 

- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi 

- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo 

iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07 i 94/13 ), ne 

starije od 6 mjeseci 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17 ) uz prijavu na natječaj, dužni 

su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz čl. 103. navedenog 

Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja ( https: branitelji.gov.hr). 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. 



Prijave za natječaj, s obveznom dokumentacijom, dostavljaju se osobno u zatvorenoj omotnici ili 

preporučenom poštom na adresu: 

Dječji vrtić „Krijesnica“ Hrvatska Kostajnica 

Vladimira Nazora 40 

44430 Hrvatska Kostajnica 

S naznakom „Za natječaj- asistent“ 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati. 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u roku osam ( 8 ) 

dana od dana donošenje odluke o odabiru kandidata/kandidatkinje na sjednici Upravnog vijeća 

putem internetske stranice Grada Hrvatska Kostajnica. 

Natječaj  je objavljen na internetskim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Krijesnica“ Hrvatska Kostajnica te na internetskoj stranici 

Grada Hrvatske Kostajnice dana 21.04.2021. 

 

Zamjenica ravnateljice: 

Ivanka Kranjec Rudak 

 

 


