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DJEČJI VRTIĆ ISKRICA  
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POTREBE ZA RADNICIMA  

Broj biltena: 238  ZAGREB, 9.12.2020  

ADMINISTRATIVNO - RAČUNOVODSTVENI RADNIK/ICA  

 

Radno mjesto 
 
Broj: 1927570  

 
Mjesto rada: ZAGREB  

 
Broj traženih radnika: 1  

 
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena  

 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme  

 
Smještaj: Nema smještaja  

 
Naknada za prijevoz: U cijelosti  

 
Natječaj vrijedi od: 9.12.2020  

 
Natječaj vrijedi do: 17.12.2020  

 
 

Posloprimac 
 
Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine  

 
Radno iskustvo: Nije važno  

 

http://www.hzz.hr/


Ostale informacije:  

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića ISKRICA raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog  mjesta 
administrativno-računovodstveni radnik 
- jedan (1) izvršitelj, na određeno, zamjena za bolovanje (kompl. u trudnoći), rodiljni i   roditeljski 
dopust 
Uvijeti: 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te Pravilniku o vrsti stručne 
spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 
133/97): 
- završena srednja škola ekonomskog smjera, IV stupanj, SSS 

Uz prijavu na natječaj kandidat mora priložiti slijedeće dokumente u preslici:  
a) životopis, 
b) dokaz o stečenoj stručnoj spremi, 
c) domovnicu, 
d) uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana), 
e) elektronički zapis ili potvrda HZMO-a o prethodnim zaposlenjima (ne starija od 30 dana) 
f) napredno poznavanje rada na računalu 
Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su 
u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema 
posebnom zakonu. 
Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i čl. 9. Zakona o profesionalnoj 
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na 
natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim 
uvjetima. 
Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je 
priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici 
Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843. 
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9. Zakona o 
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, 
osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s 
invaliditetom. 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o 
zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju 
traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, 
izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je 
vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, 
sporazum i sl.). 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. 
Prijave na natječaj dostaviti na adresu: Dječji vrtić ISKRICA, Kruge 3 10 000  Zagreb, uz naznaku: 
„ Za natječaj – administrativno-računovodstveni/a radnik/ca - određeno“. 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je od 9.12.2020. do 17.12.2020. 
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Iskrica kao voditelj 
zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe 
natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Nakon provedenog 
natječajnog postupka Vrtić podatke čuva 5 godina od isteka godine u kojoj je postupak završen. 
O rezultatima  provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice 
Vrtića  www. vrtic-iskrica.zagreb.hr u roku od osam dana od dana donošenja odluke o odabiru 
kandidata na sjednici Upravnog vijeća. 
Kandidati koji nisu izabrani mogu podići dokumentaciju u tajništvu vrtića osam (8) dana od dana 
objave rezultata natječaja. 
Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

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


 
 

Poslodavac 
 
Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ ISKRICA  

 
Kontakt:  

 pismena zamolba: Kruge 3, 10 000 Zagreb  

 

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:  

IDA KOVAČEVIĆ  

ZAGREB, 9.12.2020  

 


