
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 
94/13, 98/19), članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica i Odluke  Upravnog vijeća od 
04.travnja 2022., Dječji vrtić Pčelica objavljuje 
 
 
                                                           N A T J E Č A J 
                                                           za radno mjesto 
 
- asistent-pomoćnik u radu s djecom s teškoćama u razvoju – 2 izvršitelja na određeno i 
nepuno radno vrijeme do 31.kolovoza 2022. 
   
Uvjeti:  
 
- najmanje SSS, 4 godine 
- opći uvjeti prema Zakonu o radu 
- ispunjavanje uvjeta iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
- prednost imaju osobe sa završenom VSS te apsolventi i studenti u zanimanjima: 
edukacijski rehabilitator, socijalni pedagog, logoped, psiholog, učitelj, socijalni radnik, 
odgojitelj 
- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta 
- probni rad dva mjeseca 
 
 Asistent-pomoćnik u radu s djecom s teškoćama u razvoju ne smije biti roditelj/skrbnik niti 
drugi član uže obitelji djeteta kojemu se pruža potpora 
 
 
       Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o 
predškolskog odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.10/97, 107/07, 94/13, 98/19). 
 
     Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu 
dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje ili potvrdu o 
priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti dokaz o nezaposlenosti.  
 
    Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj treba priložiti: 
- životopis 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu 
- dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme  
- dokaz o radnom statusu (potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO 
ne starija od dana raspisivanja natječaja) 
 
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju 

a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u 
smislu članka 25. stavak 2., ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja  

b) uvjerenje nadležnog  suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak u 
smislu članka 25. stavak 4., ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja 
 

-  izjava kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju 
 - potvrda Centra za socijalnu skrb da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz 
članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskog odgoju i obrazovanju 
 
 
 



     Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola (članak 
13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08, 69/17).   

Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. 
Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, članku 48f.Zakona o 
zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i 
zapošljavanju osoba s invaliditetom  moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu 
priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu 
na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.  

         Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno 
članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 
(Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih 
uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103.navedenog Zakona. 

         Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na 
internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 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%A1ljava
nje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%
A0LJAVANJU.pdf.  

       Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona 
o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92,57/92,77/92, 
27/93,58/93,02/94,76/94,108/95,108/96,82/01,103/03,148/13,98/19), uz prijavu na natječaj 
dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom 
statusu iz koje je razvidno spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio/la pravo prednosti 
pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je razvidno na koji je način prestao radni 
odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje,ugovor,sporazum i sl.).  

        Kanditat koji se poziva na prvo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o 
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 
152/14, 39/18, 32/20) dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih 
uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu 
na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz 
iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, 
ugovor, sporazum i sl.).   

        Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da Dječji vrtić Pčelica može 
prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, 
sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi 
Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18). 
 
       Isprave se mogu priložiti u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Ako su isprave 
priložene u neovjerenoj preslici, prije izbora kandidata zatražit će se izvornik ili ovjereni 
preslik isprava. 
       U slučaju da bude izabran, kandidat će biti upućen na utvrđivanje zdravstvene 
sposobnosti za obavljanje poslova ovog radnog mjesta.  
 
     Natječaj je otvoren od 06.travnja do 14.travnja 2022.  i to je krajnji rok za podnošenje 
prijave na natječaj. 
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    Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici  Dječjeg vrtića Pčelica www.dv-pcelica.hr i 
oglasnoj ploči sjedišta Vrtića te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje. 
 
    Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili preporučeno 
poštom na adresu: Dječji vrtić Pčelica, Bartola Kašića 25, 20236 Mokošica s naznakom “za 
natječaj – asistent-određeno “. 
 
   Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.   
     
   O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Dječjeg vrtića 
Pčelica, nakon čega će kandidati moći osobno preuzeti svoju dokumentaciju u Tajništvu 
Dječjeg vrtića Pčelica, Bartola Kašića 8, Mokošica ili će im ista na zahtjev biti vraćena 
poštom.   
 
 
   
KLASA: 112-07/22-01/03 
URBROJ: 2117-110-01-22-01 
                                 Dječji vrtić Pčelica 
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