
 

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ 

METKOVIĆ 

Klasa: 112-01/19-01/10 

Ur.broj: 2117-107-02-19-1 

Metković, 12. rujna 2019. godine 

 

 

 

 

Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 

94/13) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića „Metković“ raspisuje  

 

N  A  T  J  E  Č A  J 

 

za radno mjesto 

pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju 
 

pet (5) izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme do 

15. lipnja 2020. godine 
 

 

 

Uvjeti:  Srednja škola u četverogodišnjem trajanju, NSS 

 

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu: 

 Životopis 

 Dokaz o stručnoj spremi  (preslika) 

 Uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz članka 25. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.), ne starije od 6 

mjeseci 

 Dokaz o hrvatskom državljanstvu. 

 Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u 
matičnoj evidenciji. 

 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.  

 

 

Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ 

Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „Za natječaj-pomoćni 

djelatnik za njegu skrb i pratnju“ 

 

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 



 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni 

su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate 

samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji 

ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu 

propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. 

 

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17.) dužni 

su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17.) koji se mogu pronaći na 

internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja (link) 

 

Samom prijavom na natječaj za posao kandidat automatski daje privolu Dječjem vrtiću 

„Metković“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i 

dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, a u svrhu provedbe ovog natječaja. 

 

 

 

                                                                                                   R a v n a t e l j i c a: 

                                                                                                   Julijana Bebić 

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

