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

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj dana 22.01.2018.g raspisuje: 

 

N A T J E Č A J 

1. za radno mjesto spremača/ice na određeno puno radno vrijeme do 30.lipnja 2018.g 

 – 1 izvršitelj/ica 

Uvjeti:Sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(NN10/97,107/07,93/13) odnosno članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te 

vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću. 

Kandidati uz  pisanu prijavu prilažu(izvornik ili presliku koja ne mora biti ovjerena, a prije izbora 

kandidat će predočiti izvornik ) sljedeće dokumente: 

- životopis 

- dokaz o stručnoj spremi – osnovna škola (preslika svjedodžbe) 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od 

kaznenih djela navedenih u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne starije 

od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju) 

- vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz 

čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu -preslika domovnice 

- dokaz o radnom stažu - potvrda (elektronički zapis) iz baze podataka HZMO-a 

Kandidati koji će se u prijavi pozvati na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni 

su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom Zakonu. 

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti 

osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva 

hrvatskih branitelja:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-

rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji- 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9. Zakona o 

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13,152/14)  uz prijavu na 

natječaj dužne su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu 

osobe s invaliditetom. 

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj 

sposobnosti za obavljanje poslova spremač/ica. 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. 

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „Bili cvitak“, 

Sinj, A.K.Matasa 8, 21230 Sinj uz naznaku „ZA NATJEČAJ – SPREMAČ/ICA“. 



Rok za podnošenje prijava iznosi osam (8) dana od objave na mrežnim stranicama HZZ-a, mrežnim 

stranicama i oglasnim pločama vrtića 22. siječnja 2018.g i traje do 30. siječnja 2018.g 

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

prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete natječaja. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od  8 dana od donošenja odluke 

o izboru.Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Predsjednica upravnog vijeća: 

Ana Smoljo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


