
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ 

NAŠICE – GRAD NAŠICE 

KLASA: 053-02/21-01/02 

URBROJ: 2149/17-01-21-09 

Našice, 10.12.2021. godine 

 

N A T J E Č A J 

ZA RADNO MJESTO 

POMOĆNI RADNIK/CA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU DJECE/ 

POMAGAČ DJETETU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 

 
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07. i 94/13),  

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice raspisuje natječaj za obavljanje 

poslova radnih mjesta:      

1. POMOĆNI RADNIK/CA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU DJECE/POMAGAČ DJETETU S 

TEŠKOĆAMA U RAZVOJU -  četiri (4) izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 

(20 sati tjedno), a najdulje do 30.06.2022.g 

 

UVJETI za radno mjesto pomoćnih radnika/ica za njegu, skrb i pratnju djece/pomogači 

djetetu s teškoćama u razvoju su: 

              Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te 

vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97). 

               Prednost pri zapošljavanju ostvaruju odgojitelji pripravnici ili studenti predškolskog 

odgoja, radni terapeuti te osobe koje su stručno osposobljene za poslove dadilje. 

               Na Natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe  oba spola. 

               Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 

Kandidati uz prijavu/molbu na natječaj prilažu: 

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika 

- životopis 

- presliku domovnice 

- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje) 

- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne starije od 6 mjeseci) 

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. 

st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) 

b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. 

st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) 

c) Potvrda Centra za socijalnu skrb o ne izricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta 

 

 Sve tražene dokumente kandidati mogu dostaviti u preslici. 

Prije sklapanja ugovora o radu  izabrani izvršitelji/ice dužni su  dostaviti originale ili ovjerene 

preslike traženih dokumenata. 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u 

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo. 



Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti dužan je u prijavi na natječaj 

priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta ( https://branitelji.gov.hr/dokumenti/10)             

 

Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne 

odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti 

prema kandidatima. 

 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranicama 

Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Zvončić Našice. 

 

Prijave se podnose na adresu: DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ NAŠICE – GRAD NAŠICE 

      31500 NAŠICE, Dore Pejačević 4 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.    

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

 

       Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

       Zvončić Našice – Grad Našice 

 

 

https://branitelji.gov.hr/dokumenti/10

