
 DJEČJI VRTIĆ TRAVICA 

M.C.NEHAJEVA 1, SENJ 

 

KLASA: 112-01/22-01/35  

URBROJ: 2125-03-11-22-1 

Senj, 4. listopada 2022.                  

 

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

107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), i članka 26. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića TRAVICA, Dječji vrtić  na temelju odluke Upravnog vijeća od 30. rujna  2022. godine 

objavljuje:  

 

N A T J E Č A J 

za radno mjesto  

 

POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – dva (2) izvršitelja (m/ž), rad na 

određeno/ nepuno radno vrijeme,-  20 sati tjedno  

Početak rada: ( 2. studenog 2022.-31. kolovoza 2023.) 

 

Na natječaj se mogu javiti kandidati: 

 

-sa završenom najmanje četverogodišnjom srednjom školom 

-sa završenim programom osposobljavanja i stečenom djelomičnom kvalifikacijom  

-da nije roditelj niti drugi član uže obitelji djeteta kojem se pruža potpora 

-protiv kojih ne postoje zapreke iz članka 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

 

Na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavanju propisane uvjete.  

Probni rad:90 dana 

 

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti: 

 

- zamolbu  

- životopis 

- dokaz o stručnoj spremi 

- dokaz o državljanstvu  

- završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija za pomoćnika za djecu sa TUR 

- dokaz o radnom stažu - ispis elektroničkog zapisa o radno-pravnom statusu/ e-radna knjižica koja se 

vodi u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  

- uvjerenje / potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariju od 

dana objave natječaja) 

- uvjerenje / potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne stariju od 

dana objave natječaja) 

-potvrda centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 

25. Zakona, ne starije od dana objave natječaja 

-Izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25.Zakona (vlastoručno potpisana) 

-dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (sa medicine rada) izabrani 

kandidat treba donijeti nakon primljene obavijesti o izboru, a prije potpisivanja ugovora o radu. 

 

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 članka 103. 

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


https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DO

KAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

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

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj 

dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s 

invaliditetom.   

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je  

u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje  

prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o 

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

121/2017, 98/19, 84/21), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne 

novine“ 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ 33/92, 

77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o 

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13, 152/14, 

39/18, 32/20) dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale 

kandidate samo pod  jednakim uvjetima. 

 

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

hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 48. Zakona o 

civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na ovaj natječaj, dužan je priložiti pored 

dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na stranici Ministarstva 

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

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti 

vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na ovaj natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju 

traženih uvjeta, priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o 

tome na koji način je prestao radni odnos. 

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:  

Dječji vrtić TRAVICA, M. C. Nehajeva 1 Senj 

uz  naznaku „Za natječaj – pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju“ 

Nepravodobne i nepotpune  prijave neće se razmatrati 

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. 

Natječaj je objavljen dana 6. listopada 2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnim pločama 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.  

Kandidat/kinja koji/a bude izabran/a u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o 

ispunjenju uvjeta u originalu  ili ovjerenoj preslici. 

 

Izbor kandidata izvršit će se sukladno Odluci Upravnog vijeća KLASA:601-02/22-05/35  ;URBROJ: 

2125-03-11-22-1 od 30.rujna 2022. godine i prema odredbama članka 12.Pravilnika o radu 

    

Prijavom na ovaj natječaj kandidati daju privolu Dječjem vrtiću TRAVICA za prikupljanje i 

obradu osobnih podataka. Dječji vrtić TRAVICA se obvezuje da će sukladno propisima koji uređuju 

područje zaštite osobnih podataka, Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 

travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih 

podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o 

provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), čuvati povjerljivost svih osobnih podataka 

kojima ima pravo i ovlast pristupa, a koji se prikupljaju ovim Natječajem te da će iste osobne podatke 

koristiti isključivo i samo u svrhu utvrđenu Natječajem. Dječji vrtić TRAVICA se također obvezuje da 

osobne podatke kojima ima pravo i ovlast pristupa ili se prikupljaju ovim Natječajem neće 

dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) 

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


osobama te se obvezuje da će povjerljivost istih osobnih podataka čuvati i nakon prestanka ovlasti 

pristupa osobnim podacima. 

 

Ovaj Natječaj oglasit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

(www.hzz.hr) te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Vrtića. 

Ovaj Natječaj objavit će se dana, 6. listopada 2022. i otvoren je do 14. listopada 2022. godine 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku, a  na mrežnoj 

stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Travica www.vrtic-travica.hr objavit će se obavijest o izboru. 

Zadržava se pravo poništiti ovaj natječaj i ne zaposliti niti jednog kandidata.  

 

 

Ravnateljica: 

Dubravka Glavaš 

http://www.hzz.hr/
http://www.vrtic-travica.hr/

