
                       
      REPUBLIKA HRVATSKA 

   DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“ 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

KLASA:   112-01/22-01/9 

URBROJ:  2186-96-22-3 

Varaždin,  13.12.2022. 

  

 Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", br. 

10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 38. Statuta Dječjeg vrtića "Varaždin", Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića "Varaždin" raspisuje 

 

 

NATJEČAJ 

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 

 

SPREMAČ/ICA (M/Ž) –  2 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme  

 

 Uvjeti za spremača/icu: 

 

Sukladno čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 

57/22) i članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme 

ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). 

 

- osnovna škola. 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 1. Životopis, 

 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,   

            3. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi postupak za neko od kaznenih djela 

iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci od dana objave 

natječaja,  

            4.  Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj iz čl. 25. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,  

            5.  Potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja da kandidatu nisu izrečene 

zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci od 

dana objave natječaja),  

            6.  Dokaz o radnopravnom statusu (elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima 

evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od 6 mjeseci od 

dana objave natječaja,  

           7.  Dokaz o državljanstvu. 

 

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koja 

ispunjavaju propisane uvjete. 

 

Ako kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu: Zakonu o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 

br.121/17.,98/19. i 84/21.), Zakonu 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.,94/01.,103/03.,148/13. i 

98/19.), Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine br. 84/21.) i Zakonu 

o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 

br.157/13.,152/14., 39/18. i 32/20.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu 

priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod 

jednakim uvjetima.  

 



Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem:  

 

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne 

novine“, 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o 

ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici: 

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

 

Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine br. 84/21.) uz prijavu na javni 

natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne 

na poveznici:  

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

 

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 

br.157/13.,152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o 

ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici 

https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-

sinvaliditetom 

 

Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 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 sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:  

https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata.  

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. 

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.  

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i 

nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.  

 

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.  

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu:  

Dječji vrtić „Varaždin“ 

Dravska 1, 42000 Varaždin 

s naznakom „za natječaj – spremač/ica“. 

 
Za prijavu nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike. Dokaze u izvorniku 

predloženi kandidat prilaže prije sklapanja ugovora o radu. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

 

Natječaj vrijedi od 14.12.2022. do 22.12.2022. godine.  
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