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DJEČJI VRTIĆ JARUN  

BARTOLIĆI 39A  

10000 ZAGREB  

  

Broj biltena: 2  ZAGREB, 4.1.2022  

  
 

Radno mjesto 
 
Broj: 2083486  

 
Mjesto rada: ZAGREB  

 
Broj traženih radnika: 1  

 
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi  

 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme  

 
Način rada: 2 smjene  

 
Smještaj: Nema smještaja  

 
Naknada za prijevoz: U cijelosti  

 
Natječaj vrijedi od: 4.1.2022  

 
Natječaj vrijedi do: 11.1.2022  

 
 

Posloprimac 
 
Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska  

 
Radno iskustvo: 1 godinu  

 
Ostale informacije:  

UVJETI za radno mjesto ODGOJITELJA su: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 
10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne 
spreme ostalih djelatnika u dječjem  vrtiću (NN 133/97)-završen sveučilišni diplomski studij 
odgojitelja.  Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola 
 
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:   - Dokaz o stečenoj stručnoj 
spremi-diploma.  Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela 
navedenih u čl.25. st.1.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) te 

http://www.hzz.hr/


uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela navedenih u čl.25.st.3. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)- Dokaz o državljanstvu - domovnica 
(preslika)- Životopis.  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se 
izvornik 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i 
članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava 
prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima 
njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu 
ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZ
A%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf  

 
 

Poslodavac 
 
Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ JARUN  

 
Kontakt:  

• pismena zamolba: BARTOLIĆI 39 A, ZAGREB  

• e-mailom: tajnica@vrtic-jarun.hr  

 
ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:  

IDA KOVAČEVIĆ  

ZAGREB, 4.1.2022  
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