
DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

ČAKOVEC 

 

KLASA: 003-05/22-01/4 
URBROJ: 2109-100-01-22-02 

Čakovec 24.01.2022.godine 

        
                                                                          

Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 

94/13, 98/19) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, 

URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 9. sjednici 

održanoj dana 24.01.2022. godine, donijelo  

O D L U K U 
 

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO 
ODGOJITELJA 

 

 - ODGOJITELJ, magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, stručni 

prvostupnik/prvostupnica predškolskog odgoja   
 

  - 1 izvršitelj M/Ž  

 

  - NEPUNO RADNO VRIJEME (4 sata dnevno) 

  

  - rad u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri 2“  (nastavak projekta) 

                   

 

UVJETI: 

- osoba koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena/prekršajna djela iz članka 25. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te protiv koje se ne vodi 

kazneni/prekršajni postupak za  neko od kaznenih/prekršajnih djela iz članka 25. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

- položen stručni ispit 

 

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu: 

 životopis 

 preslika diplome/svjedodžbe o stečenoj spremi 

 preslika svjedodžbe/potvrde o položenom stručnom ispitu  

 preslika osobne iskaznice 

 uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od 

šest mjeseci 

 uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku za neko od prekršajnih djela iz 

članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od šest mjeseci 

 uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti 

djeteta, ne starije od šest mjeseci 



 elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 

1 mjeseca) 

 

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani 

kandidati donijeti pri sklapanju ugovora. 

 

 Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. 

 
 Prijava na natječaj mora biti potpisana. 

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti 

dokaze o ostvarivanju prava prednosti. 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona 

o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), 

osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne 

na poveznici:  

 

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Cipelica, kao voditelj obrade prikupljene podatke 

na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja,  od strane 

ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. 

Dječji vrtić Cipelica s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu 

odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, 

zloupotrebe, otkrivanja, gubitka i li oštećenja. 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave 

natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj. 

 

Kandidati čije će prijave biti pravodobne, potpune te koje će zadovoljavati formalne uvjete iz natječaja 

biti će pozvani putem dostavljenih e-mailova na razgovor odnosno intervju nakon završetka roka za 

dostavu zamolbi. 

 

Izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti . 

 

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. 

 

Dječji vrtić Cipelica zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu prijavu za zaposlenje. 

 

 

 

     PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                Igor Šegović 

 

 

 
 

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

