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POMOĆNI/A RADNIK/CA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU 
  
Radno mjesto 
 
Broj:  2072902 

 
Mjesto rada:  ZAGREB-SUSEDGRAD 

 
Broj traženih radnika:  1 

 
Vrsta zaposlenja:   

• Na određeno; povećan opseg posla 
• mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom 

 
Radno vrijeme:  Puno radno vrijeme 

 
Način rada:  2 smjene 

 
Smještaj:  Nema smještaja 

 
Naknada za prijevoz:  U cijelosti 

 
Natječaj vrijedi od:  2.12.2021 

 
Natječaj vrijedi do:  10.12.2021 

 
  

Posloprimac 
 
Razina obrazovanja:  Završena osnovna škola 

 
Radno iskustvo:  Nije važno 

 
Ostale informacije:   
Raspisuje se natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta: POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU I SKRB 
- radni odnos na određeno radno vrijeme s punim radnim vremenom, povećan opseg posla do 
31.8.2022.,1 izvršitelj 
Uvjeti natječaja: 
Prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i 
Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika 
u dječjem vrtiću (NN 133/97). 
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. 
Prijavi treba priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu, dokaze o stručnoj spremi, elektronički zapis 



radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje s evidentiranim 
razdobljima rada ne starije od dana objave natječaja, uvjerenje nadležnog suda da se protiv 
kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak sukladno čl.25.st.2.Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja, uvjerenje nadležnog suda da se protiv 
kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak sukladno čl.25.st.4.Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja. 
Može se priložiti: presliku važeće sanitarne iskaznice (ukoliko je kandidat posjeduje). 
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. 
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: 
                - sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih 
obitelji („Narodne novine broj 121/17., 98/19.), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o 
ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih 
branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
               - sukladno čl. 47.-50. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz 
prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze 
dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
                 -sukladno čl. 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 77/92., 27/93., 
58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), uz prijavu na natječaj dužna 
je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je 
vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg 
poslodavca; 
                - sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom 
(Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.), uz prijavu na natječaj dužna je osim dokaza o 
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu 
prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Kandidati koji podnesu 
pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor 
i/ili provjeru sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Zakašnjele prijave kao i 
prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati. 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana 
donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića, a najkasnije u roku od 60 
dana od dana objave natječaja 
 Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je 
propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja. 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom  na adresu: Dječji vrtić 
Sunčana,Zagreb, Dječji trg 2 - „ Za natječaj – POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU I SKRB, na određeno 
puno radno vrijeme“ 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja.   

 
  

Poslodavac 
 
Poslodavac:  DJEČJI VRTIĆ SUNČANA 

 
Kontakt:   

• pismena zamolba: Zagreb, Dječji trg 2 
 

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK: 

IDA KOVAČEVIĆ 



ZAGREB, 2.12.2021 

  
 


