
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 
10/97, 107 /07, 94/13, 98/19, 57 /22), članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica i Odluke 
Upravnog vijeća od 15. prosinca 2022. Dječji vrtić Pčelica, Bartola Kašića 25, Mokošica 
objavljuje 

NATJEČAJ 
za radno mjesto 

- spremač/ica - na neodređeno i puno radno vrijeme - 1 izvršitelj - m/ž

Uvjeti: 
- osnovna škola
- probni rad od dva mjeseca

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o 
predškolskog odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22). 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj treba priložiti: 
- životopis
- dokaz o državljanstvu
- dokaz o završenom školovanju
- elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od
dana raspisivanja ovog natječaja

- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja):
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2)
ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja ovog natječaja

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
(čl.25.st.4.) ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja ovog natječaja

- izjava kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola (članak 
13.stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima 
dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale 
kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, 
kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su, uz prijavu na natječaj, 
priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. 
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne 
novine br. 121/17, 98/19, 84/21) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, 
dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103.navedenog Zakona. 

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na 
internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-
843/843. 



Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona 
o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93,
2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je,
pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je
vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama članka 48. 
stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 
84/21) dužan je, uz prijavu na natječaj, pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve 
potrebne dokaze iz članka 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata 
dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Kanditat koji se poziva na prvo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o 
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157 /13, 
152/14, 39/18, 32/20) dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih 
uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu 
na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz 
iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, 
ugovor, sporazum i sl.). 

Prijavom na natječaj kandidat/kinje su izričito suglasni da Dječji vrtić Pčelica može prikupljati, 
koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno 
odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće 
uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18). 

Isprave se mogu priložiti u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Ako su isprave 
priložene u neovjerenoj preslici, prije zaključivanja ugovora o radu od izabranog kandidata 
zatražit će se izvornik ili ovjereni preslik isprava. 

Natječaj je otvoren od 16. siječnja 2023. do 23. siječnja 2023. i to je krajnji rok za 
podnošenje prijave na natječaj. 

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Pčelica www.dv-pcelica.hr i 
oglasnoj ploči Vrtića te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom 
preporučeno na adresu: Dječji vrtić Pčelica, Bartola Kašića 25, 20236 Mokošica s naznakom 
"za natječaj - spremač/ica - neodređeno i puno radno vrijeme". 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u 
natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Dječjeg vrtića 
Pčelica. 

Danom objave obavijesti/odluke o izboru svi kandidati se smatraju obaviješteni o ishodu 
natječajnog postupka, a Vrtić nije dužan vratiti natječajnu dokumentaciju prijavljenim 
kandidatima putem pošte. Kandidati koji se prijave na natječaj moći će svoju dokumentaciju 
osobno preuzeti u Vrtiću u roku od mjesec dana od dana objave obavijesti, a u protivnoom 
će se natječajna dokumentacija uništiti. Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat koji se 
poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, isti se u roku od 15 
dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom izvješćuje o rezultatima 
natječaja pisanom poštanskom pošiljkom s povratnicom. 

KLASA: 112-07/23-01/03 
URBROJ: 2117-1-123-23-01 


