
Temeljem čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,( N.N. br.10/97,107/07 i 94/13) 

i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih 

djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) – Upravno vijeće dječjeg vrtića »Nazaret« raspisuje 

 

 

        NATJEČAJ 

    ZA POPUNU RADNOG MJESTA 

 

- Odgojitelja 

- (m/ž) 

 

• 1 izvršitelj/ica  

na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno 

 

UVJETI ZA RADNO MJESTO :  viša ili prvostupanjska 

 

Potrebno radno iskustvo od 2 godine.  

Uz prijavu priložiti : 

- Zamolbu i životopis 
- dokaz o stečenoj spremi, diplomi 
- kopiju osobne iskaznice 
 
Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Prijavom na natječaj kandidati 

su izričito suglasni da DJEČJI VRTIĆ NAZARET 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 zaštitit podataka  (NN 42/18).  

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102 Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz 

prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze 

propisane člankom. 

 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 

2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na 

natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a 

u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. 



 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 

 

Ponude dostaviti u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu : DJEČJI VRTIĆ »NAZARET«, 

Cvetkov trg 5, 51000 RIJEKA  s naznakom – ZA NATJEČAJ. 

 

Nepotpune i nepravodobne izjave neće se razmatrati.  

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića »NAZARET«. 

 

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici dječjeg vrtića.  

 

U Rijeci, 21.12.2020. 

 

KLASA:  601-02/20-04/02 

URBROJ:  2170/01-54-18-01-19-6 

 

 

 

        Predsjednica UV : 

         _________________________ 

          s. Bernardina/ Stojka Maslać 

 


