
REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA GLUMAC“ 

DJEČJI VRTIĆ „LASTAVICA“ 

Dolac 11, 20 290 Lastovo 

 

Klasa: 602-01/18-01/175 

Ur.broj: 2145-1/18-1 

Lastovo, 8. svibnja 2018. godine 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 

10/97., 107/07. i 94/13.) i Odluke Školskog odbora Osnovne škole „Braća Glumac“ Lastovo 

donesene na sjednici održanoj 3. svibnja 2018. godine, raspisuje se 

N A T J E Č A J 

za popunu radnog mjesta 

VIŠA MEDICINSKA SESTRA - jedan/na (1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s 

nepunim radnim vremenom, 4 sata tjedno, za rad u Dječjem vrtiću „Lastavica“ 

Uvjeti: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 

10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i 

stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97.)  

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu: 

- životopis, 

- domovnicu, 

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi, 

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja 

stručnog ispita, 

- potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom 

stažu, 

- uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci: 

a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak 

(sukladno čl. 25. st. 2.) 

b) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi 

prekršajni postupak (sukladno čl. 25. st. 4.) 

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo. 

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja (od 9. svibnja do 17. svibnja 

2018. godine). 

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni 

su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, a  prednost u odnosu na ostale kandidate imaju 

samo ako ispunjavaju uvjete natječaja. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, 

kandidati su dužni uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, 



te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema 

kojima isto pravo ostvaruju. 

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge kojima se dokazuje ispunjavanje 

uvjeta natječaja odnosno pravo prednosti pri zapošljavanju. 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole http://www.os-bglumac-

lastovo.skole.hr/  u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava. 

 

Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostavite na adresu škole:  

Osnovna škola „Braća Glumac“, Dječji vrtić „Lastavica“, Dolac 11, 20 290 Lastovo, s 

naznakom „Za natječaj“. 

 

 

Predsjednica Školskog odbora 

Daniela Rizvanović 
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