
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE TISNO 

Istočna gomilica 4, Tisno  

Tel/faks: 022/439-262, 439-260        

Broj: 09/14 

Tisno, 17.veljače 2014.godine  

 

Na temelju članka 35. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Tisno br. 02/13 od dana 

09.prosinca 2013.godine ( Izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Tisno 

br. 02/14 od dana 03.veljače 2014.godine), i članaka 19. , a u svezi sa člankom 11.,12., 13., 

14., Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije i nemoćne 

osobe Tisno, broj:04/14 od dana 03.veljače 2014.godine, privremeni ravnatelj Doma za 

starije i nemoćne osobe Tisno raspisuje,  

JAVNI  NATJEČAJ 

za zasnivanje radnog odnosa u Domu za starije i nemoćne osobe Tisno – na radno mjesto 

 

njegovatelj/ica -  4  izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od jedan 

mjesec, mjesto rada: Tisno. 

 

Uvjeti:  

- završena osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljicu (PKV tečaj za 

njegu) 

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN br: 82/08) na natječaj se mogu 

javiti osobe oba spola. 

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti: 

- životopis 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica u originalu ili ovjerenom presliku) 

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjerena preslika svjedodžbe) 

- dokaz o završenom osposobljavanju za njegovateljicu (ovjerena preslika) 

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) 

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj 

pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim 

uvjetima, ukoliko ispunjava uvjete iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve 

dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu iz kojeg je vidljivo 

spomenuto pravo.  

 



Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a 

prije sklapanja ugovora o radu.  

 

Dom za starije i nemoćne osobe Tisno, pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete 

ovog natječaja provesti prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a o čemu će kandidati biti 

pravodobno obaviješteni putem web stranica Općine Tisno i to najmanje pet dana prije 

održavanja provjere.   

 

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na javni natječaj ne smatraju se 

kandidatima prijavljenima na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati. 

 

Pisane prijave na javni natječaj s obveznim prilozima podnose se na adresu:  Dom za starije i 

nemoćne osobe Tisno,  na privremenoj adresi: Uska ulica 1, 22240 Tisno, s naznakom: 

„Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Domu za starije i nemoćne osobe Tisno- 

njegovatelj/ica“. 

 

Rok za prijavu je osam dana od dana objave natječaja u dnevnom listu Slobodna Dalmacija.  

 

Dom za starije i nemoćne osobe Tisno pridržava pravo djelomično ili u cijelosti, u svako 

vrijeme poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.  

 

O rezultatima izbora (odnosno o poništenom natječaju) svi kandidati koji su se prijavili na natječaj biti 

će pisano obaviješteni u zakonskom roku. 

 

                                                                                                         Privremeni ravnatelj: 

 

                                                                                                             Krisitna Stegić  

 

 

 


