
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 
Broj biltena: 26072021  

 
Bilten - slobodna radna mjesta 

Na datum počekta prijave: 23.7.2021 
Vrijeme izrade izvješća: 26.7.2021 7:06 
Područni ured: PODRUČNI URED KARLOVAC  

Ispostava DUGA RESA  

Ekonomisti, pravnici, administrativci  

Naziv: Knjigovodstveni servis BIŠĆAN, Sanda Bišćan, Podvožič 16. Adresa: 47250 PODVOŽIĆ, PODVOŽIĆ16 

ADMINISTRATIVNI SLUŽBENIK/CA 
Broj traženih osoba: 1  

Reg. broj: 2104319-2014453  

Mjesto rada: PODVOŽIĆ  

radno vrijeme: puno radno vrijeme 
NIje potrebno radno iskustvo 
razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine  
mogućnost stanovanja: Nema smještaja 
prijevoz na rad: U cijelosti 
vrsta ugovora: neodređeno - novootvoreni posao 
način javljanja: e-mailom: sanda.biscan@knjigovodstvobiscan.hr 
napomena: Opis poslova : dopisi,jednostavna knjiženja, fakturiranje, prijave i odjave-svi administrativni poslovi.  

Rok za podnošenje prijave: 15.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

Ispostava OZALJ  

Građevinari, geodete  

Naziv: RIMA TERM d.o.o. za trgovinu i usluge Adresa: 47280 ORLJAKOVO, Orljakovo 36/E 

INSTALATER/INSTALATERKA GRIJANJA I VODE  
Broj traženih osoba: 1  

Reg. broj: 2104362-2014503  

Mjesto rada: KAMANJE  

radno vrijeme: puno radno vrijeme 
NIje potrebno radno iskustvo 
razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine  
mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj 
prijevoz na rad: U cijelosti 
vrsta ugovora: neodređeno - novootvoreni posao 
način javljanja: osobni dolazak: Orljakovo 36/E 
- najava na telefon: mobitel: 099 7859280 
- e-mailom: solar@ribaric.net 
napomena: Opis poslova: rad na uvođenju instalacija vode i odvodnje, grijanja, solarnih sustava, radovi na području Republike Hrvatske 
(terenski rad).  

Rok za podnošenje prijave: 30.7.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

 

 



Ispostava OGULIN  

Ugostitelji, radnici u turizmu  

Naziv: MARIJA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. MARIJA MARKOVIĆ, OGULIN, OTOK OŠTARIJSKI 8A Adresa: 47300 OGULIN, 
OTOK OŠTARIJSKI 8A 

KONOBAR/KONOBARICA 
Broj traženih osoba: 1  

Reg. broj: 2104356-2014774  

Mjesto rada: OGULIN  

radno vrijeme: puno radno vrijeme 
potrebno radno iskustvo: 12 mj. 
razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine  
mogućnost stanovanja: Nema smještaja 
prijevoz na rad: Djelomično 
vrsta ugovora: određeno - zamjena( mj.) 
način javljanja: najava na telefon: mobitel: 095 5707212 
napomena: Opis posla: pripremanje i posluživanje pića i napitaka.  

Rok za podnošenje prijave: 30.7.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

Ispostava DUGA RESA  

Zdravstvo, socijalna skrb, njega  

Naziv: OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE VILLA DOBRA Adresa: 47271 NETRETIĆ, Donje Stative 55 

NJEGOVATELJ/ICA 
Broj traženih osoba: 1  

Reg. broj: 2104319-2014545  

Mjesto rada: NETRETIĆ  

radno vrijeme: puno radno vrijeme 
NIje potrebno radno iskustvo 
razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine  
mogućnost stanovanja: Nema smještaja 
prijevoz na rad: U cijelosti 
vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao 
način javljanja: najava na telefon: 047 704190 mobitel: 095 9145404 
- e-mailom: domvilladobra@gmail.com 
napomena: OPIS POSLOVA: 
TRAŽI SE NJEGOVATELJ/ICA NA POSLOVIMA NJEGE STARIJIH POKRETNIH, POLUPOKRETNIH I NEPOKRETNIH OSOBA. POSLOVI 
UKLJUČUJU NJEGU KORISNIKA, HRANJENJE, POMOĆ PRI HODANJU, RAZGIBAVANJE, POTICANJE TJELESNE AKTIVNOSTI I 
OSTALO.  

Rok za podnošenje prijave: 27.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

 

 

 

 



Ispostava matična KARLOVAC  

Učitelji, profesori  

Naziv: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC Adresa: 47000 KARLOVAC, Tkalčeva 2 

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE, Broj traženih osoba: 2  Reg. broj: 2104334-2014172  

Mjesto rada: KARLOVAC  

radno vrijeme: puno radno vrijeme 
potreban položen stručni ispit: da, (STRUČNI ISPIT ZA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE) 
potrebno radno iskustvo: 12 mj. 
razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Fakultet, akademija, magisterij, doktorat, traženo zvanje: predškolski odgoj 
mogućnost stanovanja: Nema smještaja, prijevoz na rad: U cijelosti 
vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao 
način javljanja: pismena zamolba: Dječji vrtić Karlovac, Tkalčeva 2, Karlovac 
napomena: Opis posla: posao odgojitelja u vrtiću na provođenju odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi 
NATJEČAJ za popunu radnog mjesta Odgojitelj predškolske djece (m/ž) i to: 
  
- 2 izvršitelja/ice za rad na neodređeno puno radno vrijeme 
  
Uvjeti : prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i prema članku 2. točka 1.  Pravilnika o vrsti 
stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97): 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša 
stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja 
Uz pisanu zamolbu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:  

 dokaz o stručnoj spremi 

 dokaz o položenom stručnom ispitu 

 dokaz o hrvatskom državljanstvu 

 dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica)  

 uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja) 

 vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju 

 životopis 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Zamolba na natječaj mora biti vlastoručno potpisana. 
Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku. 
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni 
postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
a nakon obavljenog izbora kandidata. 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu 
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o 
priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima. 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 
98/19.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri 
zapošljavanju, potražiti na slijedećoj 
poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVA
NJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 2. 8. 2021.g., na 
adresu  Dječji vrtić Karlovac, Tkalčeva 2, 47000 Karlovac s naznakom: ˝Za natječaj za izbor odgojitelja za rad na neodređeno vrijeme– ne 
otvarati ˝. 
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici vrtića 
 www.vrtic-karlovac.hr . 
Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja. 
 

Rok za podnošenje prijave: 2.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
http://www.vrtic-karlovac.hr/


Naziv: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC Adresa: 47000 KARLOVAC, Tkalčeva 2 

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE, Broj traženih osoba: 1  Reg. broj: 2104334-2014199  

Mjesto rada: KARLOVAC  

radno vrijeme: puno radno vrijeme 
potreban položen stručni ispit: da, (STRUČNI ISPIT ZA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE) 
potrebno radno iskustvo: 12 mj. 
razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Fakultet, akademija, magisterij, doktorat  
traženo zvanje: predškolski odgoj 
mogućnost stanovanja: Nema smještaja, prijevoz na rad: U cijelosti 
vrsta ugovora: određeno - zamjena( mj.) 
način javljanja: pismena zamolba: Dječji vrtić Karlovac, Tkalčeva 2, Karlovac 
napomena: Opis posla: posao odgojitelja u vrtiću na provođenju odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi 
NATJEČAJ za popunu radnog mjesta Odgojitelj predškolske djece (m/ž) i to: 
  
-  1 izvršitelj/ica za rad na određeno puno radno vrijeme za zamjenu za porodiljni dopust 
  
Uvjeti : prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i prema članku 2. točka 1.  Pravilnika o vrsti 
stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97): 
 - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša 
stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja 
Uz pisanu zamolbu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:  

 dokaz o stručnoj spremi 

 dokaz o položenom stručnom ispitu 

 dokaz o hrvatskom državljanstvu 

 dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica)  

 uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja) 

 vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju 

 životopis 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Zamolba na natječaj mora biti vlastoručno potpisana. 
Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku. 
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni 
postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
a nakon obavljenog izbora kandidata. 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu 
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o 
priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima. 
  
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 
98/19.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri 
zapošljavanju, potražiti na slijedećoj 
poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVA
NJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
  
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 2. 8. 2021.g., na 
adresu  Dječji vrtić Karlovac, Tkalčeva 2, 47000 Karlovac s naznakom: ˝Za natječaj za izbor odgojitelja za rad na određeno vrijeme za 
zamjenu– ne otvarati ˝. 
  
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
 
Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici vrtića 
 www.vrtic-karlovac.hr . 
  
Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.  

Rok za podnošenje prijave: 2.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
http://www.vrtic-karlovac.hr/


Naziv: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC Adresa: 47000 KARLOVAC, Tkalčeva 2 

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE, Broj traženih osoba: 3  Reg. broj: 2104334-2014220  

Mjesto rada: KARLOVAC  

radno vrijeme: puno radno vrijeme 
potreban položen stručni ispit: da, (STRUČNI ISPIT ZA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE) 
potrebno radno iskustvo: 12 mj. 
razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Fakultet, akademija, magisterij, doktorat  
traženo zvanje: predškolski odgoj 
mogućnost stanovanja: Nema smještaja, prijevoz na rad: U cijelosti 
vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla( mj.) 
način javljanja: pismena zamolba: Dječji vrtić Karlovac, Tkalčeva 2, Karlovac 
napomena: Opis posla: posao odgojitelja u vrtiću na provođenju odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi 
  
NATJEČAJ za popunu radnog mjesta 
  
Odgojitelj predškolske djece (m/ž) i to: 
  
-  3 izvršitelja/ice za rad na određeno puno radno vrijeme zbog povećanog obima posla do 31.8.2022. 
  
Uvjeti : prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i prema članku 2. točka 1.  Pravilnika o vrsti 
stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97): 
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša 
stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja 
Uz pisanu zamolbu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:  

 dokaz o stručnoj spremi 

 dokaz o položenom stručnom ispitu 

 dokaz o hrvatskom državljanstvu 

 dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica)  

 uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja) 

 vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju 

 životopis 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Zamolba na natječaj mora biti vlastoručno potpisana. 
  
Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku. 
  
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni 
postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
a nakon obavljenog izbora kandidata. 
  
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu 
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o 
priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima. 
  
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 
98/19.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri 
zapošljavanju, potražiti na slijedećoj 
poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVA
NJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 2. 8. 2021.g., na 
adresu  Dječji vrtić Karlovac, Tkalčeva 2, 47000 Karlovac s naznakom: ˝Za natječaj za izbor odgojitelja za rad na određeno vrijeme zbog 
povećanog obima posla – ne otvarati ˝. 
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici vrtića  www.vrtic-karlovac.hr . 
Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.  

Rok za podnošenje prijave: 2.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
http://www.vrtic-karlovac.hr/


Naziv: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC Adresa: 47000 KARLOVAC, Tkalčeva 2 

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - PRIPRAVNIK/CA, Broj traženih osoba: 1  Reg. broj: 2104334-2014237  

Mjesto rada: KARLOVAC  

radno vrijeme: puno radno vrijeme 
Bez radnog iskustva 
razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Fakultet, akademija, magisterij, doktorat  
traženo zvanje: Predškolski odgoj 
mogućnost stanovanja: Nema smještaja 
prijevoz na rad: U cijelosti 
vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla( mj.) 
način javljanja: pismena zamolba: Dječji vrtić Karlovac, Tkalčeva 2, Karlovac 
napomena: Opis posla: poslovi odgojitelja predškolske djece koji nema obavljen pripravnički staž. 
 
NATJEČAJ za popunu radnog mjesta Odgojitelj predškolske djece, pripravnik (m/ž) i to: 
  
-   1 izvršitelj/ica za rad na određeno puno radno vrijeme za obavljanje pripravničkog staža 
  
Uvjeti : prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i prema članku 2. točka 1.  Pravilnika o vrsti 
stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97): 
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša 
stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja 
Uz pisanu zamolbu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:  

 dokaz o stručnoj spremi 

 dokaz o hrvatskom državljanstvu 

 dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica)  

 uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja) 

 vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju 

 životopis 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Zamolba na natječaj mora biti vlastoručno potpisana. 
Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku. 
  
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni 
postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
a nakon obavljenog izbora kandidata. 
  
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu 
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o 
priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima. 
  
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 
98/19.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri 
zapošljavanju, potražiti na slijedećoj 
poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVA
NJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
  
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 2. 8. 2021.g., na 
adresu  Dječji vrtić Karlovac, Tkalčeva 2, 47000 Karlovac s naznakom: ˝Za natječaj za izbor odgojitelja pripravnika – ne otvarati ˝. 
  
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
 
Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici vrtića  www.vrtic-karlovac.hr . 
  
Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja. 
   

Rok za podnošenje prijave: 2.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
http://www.vrtic-karlovac.hr/


Naziv: Dječji vrtić Četiri rijeke Adresa: 47000 KARLOVAC, Grge Tuškana 9a 

POMAGAČ/ICA U VRTIĆU ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, Broj traženih osoba: 5  Reg. broj: 2104334-2014177  

Mjesto rada: KARLOVAC  

radno vrijeme: puno radno vrijeme 
NIje potrebno radno iskustvo 
razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine  
mogućnost stanovanja: Nema smještaja, prijevoz na rad: Djelomično 
vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao( mj.) 
način javljanja: pismena zamolba: Karlovac, Grge Tuškana 9a 
napomena: NATJEČAJ 
 
za pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju (m/ž) za 2021./2022. pedagošku godinu 
 
- 5 izvršitelja/ica na određeno vrijeme za rad u punom radnom vremenu 
 
Uvjeti za radno mjesto pomagača : 
            - najmanje SSS, neovisno o završenoj školi. 
 
Uz pisanu zamolbu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:  

 dokaz o stručnoj spremi 

 dokaz o hrvatskom državljanstvu 

 dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  HZMO-a  

 uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja) 

 vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju 

 životopis 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Zamolba na natječaj mora biti vlastoručno potpisana. 
Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku. 
 
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih ili prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit 
će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon 
obavljenog izbora kandidata. 
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu 
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o 
priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima. 
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne 
novine broj 121/17, 98/19.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19.). Poveznica na internetsku stranicu 
Ministarstva:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti 
pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj 
poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVA
NJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf   
 
Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 2.8.2021. godine na 
adresu Dječji vrtić Četiri rijeke, Grge Tuškana 9a, 47000 Karlovac s naznakom :“Za natječaj za izbor pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u 
razvoju (rad u punom radnom vremenu)            - ne otvarati“. 
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici www.vrtic-cetiririjeke.hr 
Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja. 
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Četiri rijeke u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može 
prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih 
podataka. 
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči 
Dječjeg vrtića Četiri rijeke dana 23.7.2021. godine. 
   

Rok za podnošenje prijave: 2.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
http://www.vrtic-cetiririjeke.hr/


Naziv: Dječji vrtić Četiri rijeke Adresa: 47000 KARLOVAC, Grge Tuškana 9a 

POMAGAČ/ICA U VRTIĆU ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, Broj traženih osoba: 2  Reg. broj: 2104334-2014178  

Mjesto rada: KARLOVAC  

radno vrijeme: radno vrijeme 30 sati tjedno 
NIje potrebno radno iskustvo 
razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine  
mogućnost stanovanja: Nema smještaja, prijevoz na rad: Djelomično 
vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao( mj.) 
način javljanja: pismena zamolba: Karlovac, Grge Tuškana 9a 
napomena: NATJEČAJ 
  
za pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju (m/ž) za 2021./2022. pedagošku godinu 
  
- 2 izvršitelja/ica na određeno vrijeme za rad u nepunom radnom vremenu (6 sati dnevno/30 tjedno) 
  
Uvjeti za radno mjesto pomagača : 
  
            - najmanje SSS, neovisno o završenoj školi. 
  
Uz pisanu zamolbu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 dokaz o stručnoj spremi 

 dokaz o hrvatskom državljanstvu 

 dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  HZMO-a  (e-radna knjižica) 

 uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja) 

 vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju 

 životopis 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Zamolba na natječaj mora biti vlastoručno potpisana. 
Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku. 
  
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih ili prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit 
će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon 
obavljenog izbora kandidata. 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu 
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o 
priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima. 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne 
novine broj 121/17, 98/19.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19.). Poveznica na internetsku stranicu 
Ministarstva:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti 
pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj 
poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVA
NJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf   
  
Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 2.8.2021. godine na 
adresu Dječji vrtić Četiri rijeke, Grge Tuškana 9a, 47000 Karlovac s naznakom :“Za natječaj za izbor pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u 
razvoju (rad u nepunom radnom vremenu-6h)            - ne otvarati“. 
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici www.vrtic-cetiririjeke.hr 
Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja. 
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Četiri rijeke u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može 
prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih 
podataka. 
  
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči 
Dječjeg vrtića Četiri rijeke dana 23.7.2021. godine 
   

Rok za podnošenje prijave: 2.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
http://www.vrtic-cetiririjeke.hr/


Naziv: Dječji vrtić Četiri rijeke Adresa: 47000 KARLOVAC, Grge Tuškana 9a 

POMAGAČ/ICA U VRTIĆU ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, Broj traženih osoba: 1  Reg. broj: 2104334-2014179  

Mjesto rada: KARLOVAC  

radno vrijeme: radno vrijeme 25 sati tjedno 
NIje potrebno radno iskustvo 
razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine  
mogućnost stanovanja: Nema smještaja, prijevoz na rad: Djelomično 
vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao( mj.) 
način javljanja: pismena zamolba: Karlovac, Grge Tuškana 9a 
napomena: NATJEČAJ 
  
za pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju (m/ž) za 2021./2022. pedagošku godinu 
  
- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za rad u nepunom radnom vremenu (5 sati dnevno/25 tjedno) 
  
Uvjeti za radno mjesto pomagača : 
  
            - najmanje SSS, neovisno o završenoj školi. 
  
Uz pisanu zamolbu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:  

 dokaz o stručnoj spremi 

 dokaz o hrvatskom državljanstvu 

 dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  HZMO-a  (e-radna knjižica) 

 uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja) 

 vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju 

 životopis 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Zamolba na natječaj mora biti vlastoručno potpisana. 
  
Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku. 
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih ili prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit 
će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon 
obavljenog izbora kandidata. 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu 
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o 
priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima. 
  
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne 
novine broj 121/17, 98/19.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19.). Poveznica na internetsku stranicu 
Ministarstva:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti 
pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj 
poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVA
NJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf   
Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 2.8.2021. godine na 
adresu Dječji vrtić Četiri rijeke, Grge Tuškana 9a, 47000 Karlovac s naznakom :“Za natječaj za izbor pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u 
razvoju (rad u nepunom radnom vremenu-5h)            - ne otvarati“. 
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici www.vrtic-cetiririjeke.hr 
Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja. 
  
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Četiri rijeke u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može 
prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih 
podataka. 
  
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči 
Dječjeg vrtića Četiri rijeke dana 23.7.2021. godine.  

Rok za podnošenje prijave: 2.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
http://www.vrtic-cetiririjeke.hr/


Naziv: Dječji vrtić Četiri rijeke Adresa: 47000 KARLOVAC, Grge Tuškana 9a 

POMAGAČ/ICA U VRTIĆU ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, Broj traženih osoba: 10  Reg. broj: 2104334-2014180  

Mjesto rada: KARLOVAC  

radno vrijeme: radno vrijeme 20 sati tjedno 
NIje potrebno radno iskustvo 
razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine  
mogućnost stanovanja: Nema smještaja, prijevoz na rad: Djelomično 
vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao( mj.) 
način javljanja: pismena zamolba: Karlovac, Grge Tuškana 9a 
napomena: NATJEČAJ 
  
za pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju (m/ž) za 2021./2022. pedagošku godinu 
  
- 10 izvršitelja/ica na određeno vrijeme za rad u nepunom radnom vremenu (4 sata dnevno/20 tjedno) 
  
Uvjeti za radno mjesto pomagača : 
  
            - najmanje SSS, neovisno o završenoj školi. 
  
Uz pisanu zamolbu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:   

 dokaz o stručnoj spremi 

 dokaz o hrvatskom državljanstvu 

 dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  HZMO-a  (e-radna knjižica) 

 uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja) 

 vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju 

 životopis 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Zamolba na natječaj mora biti vlastoručno potpisana. 
  
Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku. 
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih ili prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit 
će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon 
obavljenog izbora kandidata. 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu 
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o 
priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima. 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne 
novine broj 121/17, 98/19.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19.). Poveznica na internetsku stranicu 
Ministarstva:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti 
pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj 
poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVA
NJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf   
  
Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 2.8.2021. godine na 
adresu Dječji vrtić Četiri rijeke, Grge Tuškana 9a, 47000 Karlovac s naznakom :“Za natječaj za izbor pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u 
razvoju (rad u nepunom radnom vremenu-4h)            - ne otvarati“. 
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici www.vrtic-cetiririjeke.hr 
Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja. 
  
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Četiri rijeke u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može 
prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih 
podataka. 
 
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči 
Dječjeg vrtića Četiri rijeke dana 23.7.2021. godine.  

Rok za podnošenje prijave: 2.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
http://www.vrtic-cetiririjeke.hr/


Naziv: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC Adresa: 47000 KARLOVAC, Tkalčeva 2 

POMAGAČ/ICA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, Broj traženih osoba: 6  Reg. broj: 2104334-2014450  

Mjesto rada: KARLOVAC  

radno vrijeme: puno radno vrijeme 
NIje potrebno radno iskustvo 
razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine  
mogućnost stanovanja: Nema smještaja 
prijevoz na rad: U cijelosti 
vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao( mj.) 
način javljanja: pismena zamolba: Dječji vrtić Karlovac, Tkalčeva 2, Karlovac 
napomena: Opis posla: poslovi pomagača za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju 
 
NATJEČAJ za pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju (m/ž) za 2021./2022. pedagošku godinu 
  
-  6 izvršitelja/ica na određeno vrijeme za rad u punom radnom vremenu 
  
Uvjeti za radno mjesto pomagača : 
  
- najmanje SSS, neovisno o završenoj školi. 
  
Uz pisanu zamolbu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:   

 dokaz o stručnoj spremi 

 dokaz o hrvatskom državljanstvu 

 dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica)  

 uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja) 

 vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju 

 životopis 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Zamolba na natječaj mora biti vlastoručno potpisana. 
  
Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku. 
  
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni 
postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
a nakon obavljenog izbora kandidata. 
  
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu 
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o 
priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima. 
  
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 
98/19.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri 
zapošljavanju, potražiti na slijedećoj 
poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVA
NJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
  
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 2. 8. 2021.g., na 
adresu  Dječji vrtić Karlovac, Tkalčeva 2, 47000 Karlovac s naznakom: ˝Za natječaj za izbor pomagača za djecu s teškoćama u razvoju na 
određeno puno radno vrijeme – ne otvarati ˝. 
  
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
 
Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici vrtića  www.vrtic-karlovac.hr . 
  
Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.  

Rok za podnošenje prijave: 2.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
http://www.vrtic-karlovac.hr/


Naziv: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC Adresa: 47000 KARLOVAC, Tkalčeva 2 

POMAGAČ/ICA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, Broj traženih osoba: 3  Reg. broj: 2104334-2014462  

Mjesto rada: KARLOVAC  

radno vrijeme: radno vrijeme 20 sati tjedno 
NIje potrebno radno iskustvo 
razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine  
mogućnost stanovanja: Nema smještaja 
prijevoz na rad: U cijelosti 
vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao( mj.) 
način javljanja: pismena zamolba: Dječji vrtić Karlovac, Tkalčeva 2, Karlovac 
napomena:  
Opis posla: poslovi pomagača za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju 

NATJEČAJ za pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju (m/ž) za 2021./2022. pedagošku godinu 
  
-  3 izvršitelja/ice na određeno vrijeme za rad na pola radnog vremena 
  
Uvjeti za radno mjesto pomagača : 
  
- najmanje SSS, neovisno o završenoj školi. 
  
Uz pisanu zamolbu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:  

 dokaz o stručnoj spremi 

 dokaz o hrvatskom državljanstvu 

 dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica)  

 uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja) 

 vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju 

 životopis 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Zamolba na natječaj mora biti vlastoručno potpisana. 
  
Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku. 
  
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni 
postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
a nakon obavljenog izbora kandidata. 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu 
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o 
priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima. 
  
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 
98/19.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri 
zapošljavanju, potražiti na slijedećoj 
poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVA
NJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
  
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 2. 8. 2021.g., na 
adresu  Dječji vrtić Karlovac, Tkalčeva 2, 47000 Karlovac s naznakom: ˝Za natječaj za izbor pomagača za djecu s teškoćama u razvoju na 
određeno nepuno radno vrijeme – ne otvarati ˝. 
  
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
 
Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici vrtića 
 www.vrtic-karlovac.hr . 
  
Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.  

Rok za podnošenje prijave: 2.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
http://www.vrtic-karlovac.hr/


Građevinari, geodete  

Naziv: Profi-Baukraft d.o.o. za građevinarstvo i poslovanje nekretninama Adresa: 47000 KARLOVAC, Ulica Stjepana Radića 40 

POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADNIK/CA 
Broj traženih osoba: 10  

Reg. broj: 2104334-2014496  

Mjesto rada: NJEMAČKA  

radno vrijeme: puno radno vrijeme 
potrebno radno iskustvo: 24 mj. 
vozački ispit: B  
razina obrazovanja: Osnovna škola niži razredi Završena osnovna škola Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine  
mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj 
prijevoz na rad: Djelomično 
vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla( mj.) 
način javljanja: najava na telefon: mobitel: 091 1100318 
- e-mailom: info@profi-baukraft.hr 
napomena: Opis posla: poslovi pomoćnog građevinskog radnika za izvođenje radova u visokoj i niskoj gradnji  
Mjesto rada: Njemačka, izaslani radnici 
Napomena: idealan kandidat pristupa poslu ozbiljno i odgovorno   

Rok za podnošenje prijave: 10.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

Ispostava DUGA RESA  

Ekonomisti, pravnici, administrativci  

Naziv: Knjigovodstveni servis BIŠĆAN, Sanda Bišćan, Podvožič 16. Adresa: 47250 PODVOŽIĆ, PODVOŽIĆ16 

RAČUNOVOĐA/RAČUNOVOTKINJA 
Broj traženih osoba: 1  

Reg. broj: 2104319-2014448  

Mjesto rada: PODVOŽIĆ  

radno vrijeme: puno radno vrijeme 
potrebno radno iskustvo: 12 mj. 
razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine  
mogućnost stanovanja: Nema smještaja 
prijevoz na rad: U cijelosti 
vrsta ugovora: neodređeno - novootvoreni posao 
način javljanja: e-mailom: sanda.biscan@knjigovodstvobiscan.hr 
napomena: Opis poslova : samostalno kontiranje i knjiženje u dvojnom knjigovodstvu.  

Rok za podnošenje prijave: 15.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

Naziv: Knjigovodstveni servis BIŠĆAN, Sanda Bišćan, Podvožič 16. Adresa: 47250 PODVOŽIĆ, PODVOŽIĆ16 

RADNIK/CA NA OBRAČUNU PLAĆA 
Broj traženih osoba: 1  

Reg. broj: 2104319-2014515  

Mjesto rada: PODVOŽIĆ  

radno vrijeme: puno radno vrijeme 
potrebno radno iskustvo: 12 mj. 
razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine  
mogućnost stanovanja: Nema smještaja 
prijevoz na rad: U cijelosti 
vrsta ugovora: neodređeno - novootvoreni posao 
način javljanja: e-mailom: sanda.biscan@knjigovodstvobiscan.hr 
napomena: Opis poslova : samostalni obračun plaća za radnike.  

Rok za podnošenje prijave: 15.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  



Ispostava matična KARLOVAC  

Ugostitelji, radnici u turizmu  

Naziv: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC Adresa: 47000 KARLOVAC, Tkalčeva 2 

SPREMAČ/SPREMAČICA, Broj traženih osoba: 2  Reg. broj: 2104334-2014417  

Mjesto rada: KARLOVAC  

radno vrijeme: puno radno vrijeme 
razina obrazovanja: Završena osnovna škola  
mogućnost stanovanja: Nema smještaja, prijevoz na rad: U cijelosti 
vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla( mj.) 
način javljanja: pismena zamolba: Dječji vrtić Karlovac, Tkalčeva 2, Karlovac 
napomena: Opis posla:  

 radi na održavanju čistoće, urednosti i higijeni dnevnih boravaka djece i pratećih prostora kao što su sanitarije, predsoblja, garderobe, 
terase, kancelarije i dr. 

 brine o čistoći i urednosti vanjskog prostora, igrališta i dr. 

 dnevno rasprema i posprema ležaljke 

 u objektima gdje se ne priprema hrana već se dovozi u termo posudama vodi brigu o podjeli obroka djeci u dovoljnim količinama 

 pere i dezinficira termo posude za dovoz hrane, posuđa za jelo i pribora za jelo 

 surađuje sa zdravstvenom voditeljicom 

 obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i po nalogu ravnatelja 

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta spremač/spremačica (m/ž) i to: 
-  2 izvršitelja/ice za rad na određeno puno radno vrijeme zbog povećanog obima posla do 31.8.2022. 
Uvjeti : prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i prema članku 8. točka 9.  Pravilnika o vrsti 
stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), najmanje osnovna škola. 
Uz pisanu zamolbu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:  

 dokaz o stručnoj spremi 

 dokaz o hrvatskom državljanstvu 

 dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica)  

 uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja) 

 vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju 

 životopis 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Zamolba na natječaj mora biti vlastoručno potpisana. 
Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku. 
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni 
postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
a nakon obavljenog izbora kandidata. 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu 
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o 
priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima. 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 
98/19.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri 
zapošljavanju, potražiti na slijedećoj 
poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVA
NJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 2. 8. 2021.g., na 
adresu  Dječji vrtić Karlovac, Tkalčeva 2, 47000 Karlovac s naznakom: ˝Za natječaj za izbor spremačice za rad na određeno vrijeme zbog 
povećanog obima posla – ne otvarati ˝. 
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici vrtića www.vrtic-karlovac.hr . 
Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.  

Rok za podnošenje prijave: 2.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
http://www.vrtic-karlovac.hr/


Obrađivači drva, proizvođači papira, grafičari  

Naziv: MT DIZAJN, stolarsko dizajnerski obrt, vl. Tihomir Vuljanić, Karlovac, Zadobarje 59 Adresa: 47000 KARLOVAC, Zadobarje59 

STOLAR/STOLARICA 
Broj traženih osoba: 1  

Reg. broj: 2104334-2014745  

Mjesto rada: KARLOVAC  

radno vrijeme: puno radno vrijeme 
Bez radnog iskustva 
razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine  
mogućnost stanovanja: Nema smještaja 
prijevoz na rad: U cijelosti 
vrsta ugovora: neodređeno - novootvoreni posao 
način javljanja: najava na telefon: 047 634028 mobitel: 098 9584498 
- e-mailom: mtdizajn0409@gmail.com 
napomena: Rezanje, krojenje i sastavljanje raznih drvenih elemenata. Rad na strojevima za obradu drveta. Izrada vrata, prozora i namještaja 
od drva.  

Rok za podnošenje prijave: 6.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

Građevinari, geodete  

Naziv: Profi-Baukraft d.o.o. za građevinarstvo i poslovanje nekretninama Adresa: 47000 KARLOVAC, Ulica Stjepana Radića 40 

TESAR/TESARICA 
Broj traženih osoba: 10  

Reg. broj: 2104334-2014491  

Mjesto rada: NJEMAČKA  

radno vrijeme: puno radno vrijeme 
potrebno radno iskustvo: 36 mj. 
razina obrazovanja: Osnovna škola niži razredi Završena osnovna škola Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine  
mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj 
prijevoz na rad: Djelomično 
vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla( mj.) 
način javljanja: najava na telefon: mobitel: 091 1100318 
- e-mailom: info@profi-baukraft.hr 
napomena: Opis posla: tesarski radovi 
Mjesto rada: cijela Njemačka, izaslani radnici 
Uvjeti rada: plaćen prvi dolazak u potpunosti, plaćen smještaj, plaćen prijevoz od smještaja do gradilišta, puna prijava prema njemačkim 
standardima, radno vrijeme od 41 do 50 sati tjedno 
Napomena: početak rada - odmah  

Rok za podnošenje prijave: 10.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

 

 

 

 

 



Tekstilci i kožari  

Naziv: Dječji vrtić Četiri rijeke Adresa: 47000 KARLOVAC, Grge Tuškana 9a 

ŠVELJA - PRALJA (M/Ž), Broj traženih osoba: 1  Reg. broj: 2104334-2014184  

Mjesto rada: KARLOVAC  

radno vrijeme: puno radno vrijeme, razina obrazovanja: Završena osnovna škola  
mogućnost stanovanja: Nema smještaja, prijevoz na rad: U cijelosti 
vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: pismena zamolba: Karlovac, Grge Tuškana 9a 
napomena: N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto švelja, pralja (m/ž) 
-        1 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (upražnjeno radno mjesto) 
Uvjeti za radno mjesto: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i  Pravilniku o 
vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97)Stupanj 
stručne spreme:  NSS, šivač (osnovna škola ) 
Opis poslova: 
-     skrbi o oštećenom rublju dopremljenom u šivaonu i praonu 
-     šiva novo posteljno rublje 
-     otklanja oštećenja na radnoj odjeći djelatnika 
-     šiva i popravlja opremu za vrtić 
-     izvješćuje medicinsku sestru o dotrajaloj odjeći i posteljnom rublju 
-     sudjeluje u nabavci i izboru materijala za šivanje 
-     uredno i pravodobno obavlja pranje, glačanje i sortiranje posteljnog rublja, dječjeg rublja, kuhinjskog rublja, zastora, deka i dr. 
-     preuzima prljavo rublje evidentirano po vrstama i količinama i predaje na isti način čisto rublje na korištenje 
-     pravodobno šalje čisto rublje u objekte Dječjeg vrtića 
-     surađuje sa višom medicinskom sestrom 
-     obavlja druge poslove iz svog djelokruga i po nalogu ravnatelja    
Uz pisanu zamolbu na natječaj kandidati su obavezni priložiti sljedeću dokumentaciju:   

1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi 
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu 
3. dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  HZMO-a  (e-radna knjižica) 
4. uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja) 
5. vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju 
6. životopis 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zamolba na natječaj mora biti vlastoručno potpisana. Dokumentacija se predaje u neovjerenom 
presliku. 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu 
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o 
priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima. 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne 
novine broj 121/17., 98/19.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19). Poveznica na internetsku stranicu 
Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti 
pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj 
poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVA
NJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih ili prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit 
će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon 
obavljenog izbora kandidata. 
Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 2.8.2021. godine na 
adresu Dječji vrtić Četiri rijeke, Grge Tuškana 9a, 47000 Karlovac s naznakom :“Za natječaj za izbor švelja, pralja (upražnjeno radno mjesto)   - 
ne otvarati“. 
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici www.vrtic-cetiririjeke.hr 
Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih pojašnjenja. 
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Četiri rijeke u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može 
prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih 
podataka.Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i Oglasnoj 
ploči Dječjeg vrtića Četiri rijeke dana 23.7.2021. godine.  

Rok za podnošenje prijave: 2.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
http://www.vrtic-cetiririjeke.hr/


Stručnjaci u prometu, dizajneri  

Naziv: Autoprijevoznički obrt TRANSPORTI DOMJANČIĆ, Dubravko Domjančić, Draganić, Lazina 76 Adresa: 47201 DRAGANIĆI, 
VRH7/D 

VOZAČ/ICA TERETNOG MOTORNOG VOZILA U MEĐUNARODNOM TRANSPORTU 
Broj traženih osoba: 1  

Reg. broj: 2104334-2014728  

Mjesto rada: DRAGANIĆ  

radno vrijeme: puno radno vrijeme 
potrebno radno iskustvo: 12 mj. 
vozački ispit: C E  
razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine  
mogućnost stanovanja: Nema smještaja 
prijevoz na rad: Bez naknade 
vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao 
način javljanja: osobni dolazak: Vrh 7d, Draganić 
- najava na telefon: 047 715452 mobitel: 098 246713 
napomena: Opis posla: posao vozača teretnog motornog vozila u međunarodnom transportu  

Rok za podnošenje prijave: 6.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

Građevinari, geodete  

Naziv: Profi-Baukraft d.o.o. za građevinarstvo i poslovanje nekretninama Adresa: 47000 KARLOVAC, Ulica Stjepana Radića 40 

ZIDAR/ZIDARICA 
Broj traženih osoba: 10  

Reg. broj: 2104334-2014492  

Mjesto rada: NJEMAČKA  

radno vrijeme: puno radno vrijeme 
potrebno radno iskustvo: 36 mj. 
razina obrazovanja: Osnovna škola niži razredi Završena osnovna škola Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine  
mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj 
prijevoz na rad: Djelomično 
vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla( mj.) 
način javljanja: najava na telefon: mobitel: 091 1100318 
- e-mailom: info@profi-baukraft.hr 
napomena: Opis posla: zidarski radovi  
Mjesto rada: na području cijele Njemačke, izaslani radnici 
Uvjeti rada: plaćen prvi dolazak u potpunosti, plaćen smještaj, plaćen prijevoz od smještaja do gradilišta, puna prijava prema njemačkim 
standardima, radno vrijeme od 41 do 50 sati tjedno 
Napomena: početak rada - odmah  

Rok za podnošenje prijave: 10.8.2021  Vrijedi od: 23.7.2021  

 

 


