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Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 

107/07 i 94/13)  i članka 43.  st. 1. tč. 6. Statuta Dječjeg vrtića ,,Šumska jagodaˮ, Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića „Šumska jagodaˮ objavljuje 

 

NATJEČAJ ZA IZBOR POMOĆNOG RADNIKA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU 

1 IZVRŠITELJ /ICA – rad na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme 

 

Uvjeti: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti 

stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću 

(Narodne novine, broj: 133/97):  Završena osnovna škola 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje dužni su priložiti : 

1. životopis;  

2. dokaz o stručnoj spremi, odnosno o odgovarajućoj razini i vrsti obrazovanja; 

3. uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela  

navedenih u čl. 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  

(ne starije od dana objave natječaja) i  

uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema 

 članku  25. stavak  4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba 

koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se 

kandidatom/kinjom u postupku natječaja. 

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to 

pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju pravo 

prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.  

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o 

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

121/17) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve 

potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

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

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o 

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 

152/14 i 39/18) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz 

natječaja, priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba 

može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način 

prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). 
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Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o 

zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 

108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju 

traženih uvjeta iz natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo 

spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg 

poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). 

 

Rok za podnošenje prijava iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja, u skladu s odredbom 

članka 26. stavaka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 

94/13,98/19)  
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Šumska jagoda“, Sveti Duh 75,  

10 000 Zagreb, uz naznaku: „Za natječaj – pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju - ne otvaraj“.  

Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od 

dana donošenja Odluke o odabiru kandidata putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče 

Vrtića.  

 

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 

2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja 

takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom 

kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se 

obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.   
 

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te 

mrežnoj stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Šumska jagodaˮ. Natječaj vrijedi od 

04.06.2021. do 14. 06.2021. 
   

 

 

 

             Ravnateljica:  

  Ksenija Jagar v.r. 
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