
 

SPREMAČICA M/Ž 

Radno mjesto 

 

Mjesto rada: LEĆEVICA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  

 
Broj traženih radnika: 1  

 
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi  

 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme  

 
Smještaj: Nema smještaja  

 
Naknada za prijevoz: U cijelosti  

 
Natječaj vrijedi od: 31.12.2018.  

 
Natječaj vrijedi do: 7.1.2019.  

 
 

Posloprimac 

 

Razina obrazovanja:  

 Osnovna škola niži razredi 

 Završena osnovna škola 

 
Radno iskustvo: Nije važno  

 
Ostale informacije: Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (10/19; 107/07;94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak na svojoj 35. 

sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. godine donosi 

  

                                                                  ODLUKU O RASPISIVANJU 

                                                                            NATJEČAJA 

  

Za obavljanje poslova: 

Spremačica m/ž – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31.kolovoza 2018. 

godine-novootvoreni poslovi 

 

UVJETI: 

  

Završena osnovna škola. 



  

Za spremačicu može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97; 107/07; 94/13.) i članka 8. stavka 1. 

točke 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme 

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

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. 

Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (NN 10/97; 107/07; 94713.) 

Kandidati uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: 

-životopis 

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 

25. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju obrazovanju 

- elektronički zapis om radno pravno stečenom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje) 

- preslika domovnice 

- preslika osobne iskaznice 

  

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, a prije 

izbora kandidat će predočiti izvornik. 

  

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova 

NN broj 82/08) 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 

8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg 

vrtića i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića na adresu: Vržine 186,21227  Primorski Dolac, s 

naznakom: „Natječaj za spremačicu“. 

  

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.  

 
 

Poslodavac 

 

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK  

 
Kontakt: pismena zamolba: VRŽINE 186, 21227 PRIMORSKI DOLAC  

 
 

  


