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Hrvatski zavod za zapošljavanje 
-Mrežne stranice zavoda 

-Oglasna ploča zavoda 
 

Dječji vrtić Metković 
-Mrežne stranice vrtića 

-Oglasna ploča vrtića 
 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (Narodne Novine broj 
10/97, 107/07,  94/13 i 98/19) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje  
 

NATJEČAJ 
za radno mjesto 

DOMAR-KOTLOVNIČAR (m/ž) – 1  (jedan/a)  izvršitelj/ica – rad na neodređeno puno radno 
vrijeme  

 
Uvjeti  za radno mjesto domara kotlovničara  (m/ž) su : prema člancima 24., 25. i 26. 
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 
98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme 
ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97)  
-SSS, položen ispit za ložača centralnog grijanja/rukovatelja centralnog grijanja i 
termoventilacije 
 
Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu: 

 Životopis 

 Dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)  

 Potvrdu o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja/rukovatelja centralnog 
grijanja i termoventilacije 

 Vozačka dozvola (preslika) 

 Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) 

 Dokaze o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona 
o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariji od 6 mjeseci: 

  a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak 

  b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak 

 Dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu- ispis iz 
evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana). 

 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na 

- mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostave 
Metković 

- mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Metković 



 
Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ 
Metković, Ulica kralja Zvonimira 22, 20350 Metković s naznakom „Za natječaj- 
domar- kotlovničar“ 
 
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 (Narodne novine 
broj 121/17.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 102. Zakona o hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) 
koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja (link), a 
dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri 
zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf 
 
Dječji vrtić Metković zadržava pravo poništenja natječaja.                                                               
Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja 
osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve 
u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 
2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju 
takvih podataka. Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Metković 
na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i 
zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na 
internetskim stranicama i oglasnoj ploči vrtića. 
 

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

    Julijana Bebić 
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