
SPREMAČ/ICA  

 

Radno mjesto 
 
Broj: 1990354  

 
Mjesto rada: ZAGREB  

 
Broj traženih radnika: 1  

 
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena  

 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme  

 
Smještaj: Nema smještaja  

 
Naknada za prijevoz: U cijelosti  

 
Natječaj vrijedi od: 1.6.2021  

 
Natječaj vrijedi do: 8.6.2021  

 
 

Posloprimac 
 
Razina obrazovanja: Završena osnovna škola  

 
Radno iskustvo: Nije važno  

 
Ostale informacije:  

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 
98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vjeverica“ objavljuje 
NATJEČAJ 
za zasnivanje radnog odnosa 
SPREMAČ/ICA - Određeno puno radno vrijeme, zamjena 
UVJET: Spremač/ica, sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 
10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i 
stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97,4/98) 
PRIJAVA NA NATJEČAJ: mora biti vlastoručno potpisana te sadržavati sljedeće priloge: 
1.životopis, 
2.dokaz o stečenoj stručnoj spremi, 
3.dokaz o hrvatskom državljanstvu, 
4.uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iz članka 25. Zakona 
o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), ne starije od 30 dana od dana 
objave natječaja, 
5.uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak iz članka 25. 
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), ne starije od 30 dana od 
dana objave natječaja, 
6.elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja. 
PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU: 
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na 
to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te 
imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 



Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na 
natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze 
dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 
Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se 
na poveznici: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanj
e//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljava
nju.pdf 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o 
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18,32/20) 
uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o 
utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih 
i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 
103/03, 148/13,98/19), uz ostale dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i 
odgovarajuće dokaze o ostvarivanju prava prednosti. 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. 
Dječji vrtić Vjeverica zadržava pravo izabranog kandidata tražiti potpisivanje izjave o nepostojanju 
zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) odnosno izvršiti provjeru kod nadležnih institucija po službenoj 
dužnosti. 
U skladu sa člankom 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08,69/17) na natječaj 
se mogu javiti osobe oba spola. 
Izrazi iz teksta natječaja rodnog značenja koriste se neutralno i jednako su primjenjivi na muški i 
ženski rod. 
Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu po završetku 
natječajnog postupka. 
Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu Dječjem vrtiću Vjeverica za obradu osobnih podataka 
koji su navedeni u ispravama, a za potrebe provedbe natječajnog postupka u skladu s važećim 
propisima o zaštiti osobnih podataka. 
Prijave sa traženim prilozima iz točke 5. ovog natječaja dostaviti preporučenom poštom na adresu: 
Dječji vrtić „Vjeverica“ 
Ksaverska cesta 14 
10 000  Zagreb 
uz naznaku: „Za natječaj – Spremač/ica. 
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vjeverica dana 
31.05.2021., a rok za podnošenje prijava na natječaj je od 01.06.2021. do 08.06.2021. 
O rezultatima  provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Vrtića 
www.vrtic-vjeverica.zagreb.hr u roku od osam dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata 
na sjednici Upravnog vijeća. 
Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, odnosno: nepravodobne, nepotpune, nepotpisane i 
primljene elektronskim putem, neće se razmatrati.  

 
 

Poslodavac 
 
Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ VJEVERICA  

 
Kontakt:  

 pismena zamolba: Ksaverska cesta 14  
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