
ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE  

 

Radno mjesto 

 

Mjesto rada: OBROVAC, ZADARSKA ŽUPANIJA  

 
Broj traženih radnika: 2  

 
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla  

 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme  

 
Način rada: Smjena - prijepodne  

 
Smještaj: Nema smještaja  

 
Naknada za prijevoz: U cijelosti  

 
Natječaj vrijedi od: 21.7.2021.  

 
Natječaj vrijedi do: 28.7.2021.  

 
 

Posloprimac 

 

Razina obrazovanja:  

• Viša ili prvostupanjska 

• Fakultet, akademija, magisterij, doktorat 

 
Radno iskustvo: Nije važno  

 
Ostale informacije:  

Zasnivanje radnog odnosa je od 1.9.2021. 

Životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, potvrdu iz 

elektroničke baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu, potvrda nadležnog suda 

da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, potvrda nadležnog suda da se protiv 

kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola 

(članak 13. st. 2  Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.). 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je 

u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo 

pod jednakim uvjetima. 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“, broj 



121/17.) prilikom prijave na natječaj dužni su dostaviti dokaze navedene na sljedećoj 

poveznici: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS

%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA

VANJU.pdf   

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Obrovac zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja 

natječaja. 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Obrovac, Obrovac može 

prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka 

sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o 

zaštiti osobnih podataka            (NN 42/18). 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Grada Obrovca obrovac.hr i oglasnoj ploči 

Vrtića. Prijave poslati poštom na adresu:Dječji vrtić Obrovac, Ivane Brlić Mažuranić 2, 23450 

Obrovac, sa naznakom „Za natječaj- odgojiteljica“. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni pisanim putem u zakonskom roku.  

 
 

Poslodavac 

 

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ OBROVAC  

 
Kontakt: pisana zamolba: I.B.Mažuranić 2, Obrovac 23450 
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