
Na temelju članka 24. i  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07, 94/13, 98/19), te temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Jelsa“ od 11.03.2022.
godine, ravnateljica  raspisuje natječaj za radno mjesto 

POMOĆNI/A KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA (m/ž)
na određeno nepuno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „JELSA“ do 31.08.2022. godine

- jedan (1) izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme do 31.08.2022. godine

UVJETI za radno mjesto:

- Prema  Zakonu  o  predškolskom  odgoju  i  obrazovanju  (NN  10/97,  107/07,  94/13,
98/19), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne
spreme  ostalih  djelatnika  u  dječjem vrtiću  (NN 133/97)  i  Pravilniku  o  unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

- NSS – radnik/ica

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- Životopis
- Dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diploma) – izvornik ili ovjerena preslika
- Potvrdu  o  utvrđenoj  zdravstvenoj  sposobnosti  za  obavljanje  poslova  pomoćnog/e

kuhara/ice – spremača/ice
- Uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

ne starije od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave
a) uvjerenje  nadležnog  suda  da  se  protiv  kandidata/kinje  ne  vodi  kazneni  postupak  u

smislu čl. 25 st. 2.
b) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni

postupak u smislu čl. 25 st. 4.

- Domovnica
- Rodni list

Kandidati  koji  će  se  u  prijavi  pozivati  na  pravo  prednosti  pri  zapošljavanju  prema posebnim
propisima, dužni su se u prijavi za natječaj pozivati na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju
prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim
uvjetima. 

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 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
za  ostvarivanje  prava  prednosti  pri  zapošljavanju,  potražiti  na  slijedećoj  poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS
%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO
%C5%A0LJAVANJU.pdf
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Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na www.dvjelsa.hr (mrežna
stranica Vrtića), mrežnim stranicama HZZ-a, te oglasnim pločama Vrtića i HZZ-a.

Prijave na natječaj se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj“ na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „JELSA“, Jelsa 194, 21465 Jelsa  (Za natječaj)

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

U skladu sa uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i  Vijeća od 27. travnja
2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na
natječaj kandidat/kinja daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije,
a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.   

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola, sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti
spolova (NN 82/08, 69/17).

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Jelsa“ Jelsa, zadržava pravo poništenja natječaja. 

Natječaj je objavljen 16.03.2022. godine 

Jelsa, 14.03.2022.                                                                    

KLASA: 601-06/22-01/03                                           
URBROJ: 2128/02-01-22-01                                               
                                   

                                                                                                          Ravnateljica

MP      _________________________  
          Ivana Gurdulić
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