
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 
94/13., 98/19. i 57/22.), članka 36. Statuta (Službene novine Grada Pazina 31/13.,  
23/14., 11/21., 51/21. i 7/22. - pročišćeni tekst) Upravno vijeće Dječjeg vrtića  “Olga Ban” 
Pazin objavljuje  

NATJEČAJ br. 10 

 

za obavljanje poslova radnog mjesta   POMOĆNICE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA (m/ž) 
na određeno vrijeme do kraja pedagoške 2022./2023. godine s pola radnog vremena– 1  
izvršitelj/izvršiteljica 

 
UVJETI za zasnivanje radnog odnosa: 

- završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, 

- završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija, 

- da nije roditelj niti drugi član uže obitelji djeteta kojem se pruža potpora„ 

Kandidati moraju dostaviti: 
• prijavu za rad s opisom dosadašnjeg radnog iskustva i životopis, 
• preslik dokaza o stečenoj stručnoj spremi,  
• dokaz o državljanstvu, 
• uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupaka (ne starije 

od 6 mjeseca) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  
• uvjerenje o  ne vođenju prekršajnog postupaka (ne starije od 6 mjeseca) 

sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  
• potvrdu iz elektroničke baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu 

 
Osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i 
članovima  njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19. I 84/21.) uz prijavu za natječaj dostavljaju 
dokaz o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103.st.1. Zakona.  
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja s popisom dokaza potrebnih za 
ostvarivanje prava: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
 
Osobe koje ostvaruju parvo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člakom 48. Zakona o 
civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN 84/21.) uz prijavu na natječaj trebaju se 
pozvati na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze . 
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja s popisom dokaza potrebnih za 
ostvarivanje prava: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

Prijave na natječaj dostaviti poštom ili osobno na adresu Dječji vrtić “Olga Ban” 
Pazin, Prolaz O.Keršovanija 1, s naznakom “natječaj za spremačicu”. 

  Isprave se mogu dostaviti u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata 
predočit će se izvornik.  Nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima 
izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje 
prijava. 

 
Rok za dostavu prijave: 13.ožujka – 23. ožujka 2023. 
Pazin 10. ožujka 2023.. 


