
DJEČJI VRTIĆ „ CVIT“  

SV. FILIP I JAKOV  

 

Na temelju članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića CVIT Sv. Filip i Jakov raspisuje  natječaj za radno mjesto  

 

ČISTAČ/ICA 

  

–  jedan  (1) izvršitelj/ica na određeno radno  vrijeme, do 31.8. 2022. nepuno radno vrijeme od 

20 sati tjedno.  

 

 

UVJETI za radno mjesto čistačice su: 

 

- osnovna škola 

 

Kandidati prilažu u preslici:  

 

1. zamolba ( vlastoručno potpisana )  

2. životopis 

3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi  

4. potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o 

dosadašnjem radnom iskustvu 

5. uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 

ne starije od 6 mjeseci: 

a. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni  

               postupak (čl.25. st.2.), 

b. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi  

              prekršajni postupak (čl.25. st.4.)  

6. potvrda Centra za socijalnu skrb ( prema mjestu stanovanja ) da kandidatu nisu izrečene 

zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 

mjeseci 

 

7. liječničko uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti  

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH 

dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te 

ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

 

Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava 

prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i 

članovima njihovih obitelji (NN 121/17):  

 



 

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

DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU

.pdf 

 

 

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.  

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Natječaj je otvoren od 28. 5. 2021. do 8.6. 2021.  

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom na adresu  

DJEČJI VRTIĆ  CVIT Ivana Danila 7, 23207 Sv. Filip i Jakov s naznakom „ za natječaj“.  

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku pismenim putem.  
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