
DJEČJI VRTIĆ PLOČE 
Trg bana Josipa Jelačića 10 
20 340  Ploče 
KLASA:112-01/17-01/01 
URBROJ:2165-08-05-17-2608 
 
 
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13), čl. 19. 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Ploče , čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića Ploče i čl. 
7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Ploče, Upravno vijeće DV Ploče na 2. izvanrednoj sjednici 
održanoj dana 17.10.2017. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju  
  
                                                N A T J E Č A J A  
                 za radna mjesta:  odgojitelji  predškolske djece (M/Ž) 
 

- 5 izvršitelja na puno radno vrijeme na određeno do 30.6.2018. godine za rad u 
Centralnom  vrtiću  Ploče  

- 1 izvršitelj na puno radno vrijeme na određeno do 30.6.2018. godine za rad u 
Područnom vrtiću Komin 

 
Uvjeti: prema čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97,107/07, 94/13) 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi 
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu 
- potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno 

– pravnom statusu  
- presliku domovnice 
- potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 30 dana) 
- životopis 

 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima prednosti 
hrvatskih branitelja pri zapošljavanju, u prijavi na natječaj pozvat će se na pravo i priložiti cjelovitu 
dokumentaciju  kojom se dokazuje prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima. 
 
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak za neko od 
kaznenih ili prekršajnih djela iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Ustanova će 
zatražiti po službenoj dužnosti, nakon obavljenog izbora kandidata. 
 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja. 
Prijave na natječaj slati putem pošte ili osobno na adresu: 
 
  DJEČJI VRTIĆ PLOČE 
                                      Trg bana Josipa Jelačića 10 
     20 340 Ploče 
                    s naznakom: «za natječaj za odgojitelja- ne otvarati» 
 
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. 
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja, uz povrat natječajne  
dokumentacije. 
 Predsjednica UV DV Ploče: 
                                                                                       Ivana Miličević 
 
 
Ovaj natječaj objavljen je na mrežnim stranicama HZZ, Dječjeg vrtića Ploče i Oglasnoj ploči 
Dječjeg vrtića Ploče dana 17.10.2017. godine (utorak). 
 Ravnateljica DV Ploče: 
      Sanda Zekaj 
 
  
 


