
Dječji vrtić Vrtuljak 

Zaprešić, Mokrička 59 

KLASA:112-01/21-01/01 

URBROJ: 238-33-74/01-21-1 

Zaprešić, 25.05.2021. 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 

98/19), i čl. 46. Statuta Dječji vrtić Vrtuljak, Mokrička 59, Zaprešić na temelju odluke 

Upravnog vijeća raspisuje   

NATJEČAJ  ZA RADNO MJESTO  

 

TAJNIK/CA VRTIĆA 

 jedan  izvršitelj/ica, rad na određeno puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s 

roditeljskog dopusta 

UVJETI za radno mjesto:  

- VSS dipl. pravnik /mag.prava ili VŠS upravni pravnik/stručni prvostupnik/ca javne uprave 

- poznavanje rada na računalu,  

- da nije pravomoćno osuđivan i kažnjavan za djela iz  čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju 

i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) 

- 2 godine radnog iskustva u struci 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. 

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

 Životopis (vlastoručno potpisan) 

 Dokaz o hrvatskom državljanstvu 

 Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  

 Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije 

od dana objave natječaja  (uvjerenje o nekažnjavanju, sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju)  

 Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak – ne starije od dana 

objave natječaja (sukladno čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) 

 Elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZZMO), ne stariji od 

30 dana 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj 

pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te 

imaju prednost u odnosu na druge kandidate/kinje pod jednakim uvjetima. 
 

Sukladno odredbi članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog 

rata i članova njihove obitelji (NN 121/17) u nastavku je poveznica na dokaze koje 

kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti: 

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

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. 

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s  invaliditetom , uz prijavu na 

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


natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih 

uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom  statusu osobe sa 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.   

Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude 

odabran za zapošljavanje, objavi na web stranici Vrtića, te da se o istom obavijeste svi 

kandidati prijavljeni na natječaj. 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i 

urednu prijavu sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.  
 

 

 PRIJAVE NA NATJEČAJ ŠALJU SE POŠTOM NA ADRESU: Dječji vrtić Vrtuljak, 

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

prijava na natječaj za radno mjesto-tajnik/ca vrtića). Nepotpune i nepravodobne prijave 

neće se razmatrati. 

 

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

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

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN 26.05.2021. GODINE (oglasne ploče i mrežne stranice 

Dječjeg vrtića Vrtuljak i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). 

 


	Dječji vrtić Vrtuljak

