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       Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne Novine 
broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Jakšić, Jakšić objavljuje 
 

 
 

N A T J E Č A J 
za prijem u radni odnos radnika 

 

 
 

1. DOMAR/EKONOM/ČISTAČ – 1    izvršitelj - neodređeno – puno radno vrijeme 
 
 

UVIJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 8 ( Narodne          
Novine 10/97, 107/07, 94/13 ) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i 

stupnju ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( Narodne Novine 133/97 )   
-SSS smjer elektrotehničar 
 

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente: 
 

- životopis 
- preslika dokaza o stručnoj spremi 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika osobne iskaznice ) 

- preslika vozačke dozvole 
- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje  
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela 

navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne Novine 

10/97, 107/07 i 94/13 ) – ne starije od 6 mjeseci 
-  

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužan je u prijavi na natječaj 
pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim 

uvijetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta, 
kao i rješenje o priznatom statusu iz kojega je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je 

nezaposlen. 
 
S kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne 

uvijete iz natječaja održati će se pismena provjera znanja i razgovor.  
 

Obavijest  o vremenu i mjestu pisane provjere znanja i razgovora objaviti će se na web 
stranici Vrtića www.dv-jaksic.hr.  

http://www.dv-jaksic.hr/


 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
 

 
 
ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za 

zapošljavanje i Dječjeg vrtića  Jakšić  ( od 12. do 20. travnja 2017. godine ) 
 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku na adresu 
 

DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ 

Ulica Stjepana Radića 1 
34 308 JAKŠIĆ 

 
 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 
Dječji vrtić Jakšić pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti u svako vrijeme poništiti natječaj. 

 
 
KLASA: 100-01/17-01/03 

UR.BROJ: 2177/04-1-17/01 
Jakšić, 12. travnja 2017.                  

 
                                                                                      Predsjednik Upravnog vijeća  
                                                                                            Dječjeg vrtića Jakšić 

 
                                                                                     _________________________ 

                                                                                             Fabijan Barišić 
 
 


