
Dječji vrtić Roda 
Vulinčeva 1 
10 310 
Ivanić Grad 
OIB: 07299887895 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 
94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Roda raspisuje   

                                                                      NATJEČAJ  

1.    POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU , SKRB I PRATNJU DJECE – puno određeno 
radno vrijeme – 1 izvršitelj 

UVJETI  - prema Zakonu o predškolskom odgoju i  obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)  

I. Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu: 
- životopis 
- Dokaz o o vrsti I stupnju stručne spreme  

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih 
djela navedenih u čl.25 st.1 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 
10/97,107/07 i 94/13 ne starije od 6 mjeseci 
- elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis matične evidencije Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje, 

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebim 
propisima, dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo I priložiti dokaz o ostvarivanju 
prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate 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) da uz prijavu na natječaj dostave 
dokaze iz čl. 103. St. 1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata I članovima 
njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su 
potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/
POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%PRAVA%20PRAVA%20PRI%20ZAP
O%C5%A0LJAVANJU.pdf  

Svi traženi dokumenti prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat 
će predočiti izvornik. 

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani  kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj 
zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pomoćnog radnika za njegu, skrb I pratnju 
djece I sanitarnu iskaznicu. 

II.

 Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola 
(čl.13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova NN 82/08) 

III.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja 
podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaje na Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje, web stranici Dječjeg vrtića Roda i oglasnoj ploči dječjeg vrtića na 
adresu 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%2520Prosinac/Zapo%25C5%25A1ljavanje/POPIS%2520DOKAZA%2520ZA%2520OSTVARIVANJE%25PRAVA%2520PRAVA%2520PRI%2520ZAPO%25C5%25A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%2520Prosinac/Zapo%25C5%25A1ljavanje/POPIS%2520DOKAZA%2520ZA%2520OSTVARIVANJE%25PRAVA%2520PRAVA%2520PRI%2520ZAPO%25C5%25A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%2520Prosinac/Zapo%25C5%25A1ljavanje/POPIS%2520DOKAZA%2520ZA%2520OSTVARIVANJE%25PRAVA%2520PRAVA%2520PRI%2520ZAPO%25C5%25A0LJAVANJU.pdf


Dječji vrtić Roda, Vulinčeva 1, 10310, Ivanić-Grad, s naznakom: Ntaječaj za 
pomoćnog radnika z anjegu, skrb I pratnju djece”. 

dostavljaju se u zatvorenim omotnicama  na adresu Dječjeg vrtića Roda, Vulinčeva 1, 
Ivanić Grad, s naznakom za natječaj. 

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.  

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice vrtića.  

KLASA: 112-01/20-01/01 

URBROJ: 238/10-149-02-20-01 

Ivanić Grad, 07. veljače 2020. 


