
Dječji vrtić Vrtuljak 

Zaprešić, Mokrička 59 

KLASA: 112-02/16-1/3 

URBROJ: 238-33-74/1-16-1 

Zaprešić, 24. 06. 2016. 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 

94/13), i čl. 46. Statuta Dječji vrtić Vrtuljak, Mokrička 59, Zaprešić na temelju odluke 

Upravnog vijeća raspisuje   

NATJEČAJ  ZA RADNO MJESTO  

 
1. SPREMAČICA - 1 izvršitelj – na neodređeno – puno radno vrijeme  

 

UVJETI: Prema članku 8. Pravilnika o vrsti struče spreme stručnih djelatnika, te vrsti i 

stupnju struče spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( N.N.133/97)  

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:  

1. Punoljetnost  

2. Hrvatsko državljanstvo 

3. Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati soba koja ima zapreke definirane 

člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07 i 94/13) Na 

natječaj se mogu javiti osobe oba spola.  

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi 

na natječaj pozvati će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom 

statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti dokaz o nezaposlenosti. 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici: 

 Životopis 

 Dokaz o hrvatskom državljanstvu 

 Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  

 Osobnu iskaznicu 

 Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)  

 Elektronički zapis o radno pravnom status (ispis iz evidencije HZZMO) 

PRIJAVE NA NATJEČAJ PODNOSE SE NA ADRESU: Dječji vrtić Vrtuljak, Mokrička 

59, 10290 Zaprešić u roku osam dana od dana objave natječaja ( s naznakom – prijava na 

natječaj ). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će iti obaviješteni u roku osam (8) dana 

od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća vrtića. 

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN 24.06.2016. GODINE (oglasne ploče i mrežne stranice 

Dječjeg vrtića Vrtuljak i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). 

 

 


