
DJEČJI DOM „TIĆ“ RIJEKA 
 
Broj: 61/2020 
        2170/01-2020-01   
Rijeka, 14.8.2020. 
 

Ravnateljica Dječjeg doma „Tić“ Rijeka, sukladno članku 6. Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu Dječjeg dom „Tić“ Rijeka, objavljuje  

 

N A T J E Č A J 
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto  

ODGAJATELJ  
(1 izvršitelja/ice, uz probni rad u trajanju od mjesec dana) 

 
Uvjeti radnog mjesta:  

- diplomski studij odgojnih znanosti, psihologije, socijalne djelatnosti te humanističkih 
djelatnosti 

- položen stručni ispit.  
 

Kandidati su, uz prijavu na natječaj, obvezni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:   
- životopis,  
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),  
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),   
- uvjerenje suda o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca),  
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu /                              

e- radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje) 
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika potvrde o položenom stručnom ispitu). 

 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.  
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u 
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod 
jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava 
uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju 
uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo 
na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).   
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti 
sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti 
prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja 
Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/. 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta dostavljaju se u roku od osam 
dana od dana objave natječaj na adresu: DJEČJI DOM „TIĆ“ RIJEKA, Beli Kamik 11, Rijeka, s 
naznakom "NATJEČAJ ZA POSAO".   
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
O rezultatima izbora po ovom natječaju kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.                  
Dječji dom „Tić“ Rijeka zadržava pravo poništiti ovaj natječaj. 
 
  Ravnateljica  

Dječjeg doma „Tić“ Rijeka  
   
  mr. Tamara Žakula, prof.psih. 

 

https://branitelji.gov.hr/

