
Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 

107/07 i 94/13 – u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Otok Pašman, Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića  na 14. sjednici 28. kolovoza 2019. godine donijelo je  

                                                         ODLUKU  O RASPISIVANJU 

                                                                      NATJEČAJA 

 

za radno mjesto: spremačica-servirka 

Broj izvršitelja  1 

Vrsta zaposlenja: Na određeno 

Radno vrijeme: Nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno 

 

Razina obrazovanja: završena osnovna škola (NKV) 

 

Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete 

prema čl. 24. i 25. Zakona  i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju 

stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97 – u daljnjem tekstu: 

Pravilnik). 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. 

Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente: 

-        dokaz o završenoj osnovnoj školi (preslika svjedodžbe) 

-        dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika Domovnice), 

-        uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci, 

-        dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom stažu) 

-        životopis. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o 

braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f 

Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 

76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i 

zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi 

na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim 

uvjetima. 

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Otok 

Pašman i mrežnim stanicama Općine Pašman te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje na adresu: 

Dječji vrtić Otok Pašman, Dobropoljana 53, 23264 Neviđane sa naznakom:  

„Za natječaj za spremačicu-servirku “ 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja izbora. 

KLASA: 601-02/19-08/14 

URBROJ: 2198-17-04-02-19-5 

Dobropoljana, 28. kolovoza 2019. godine                           

                                                                                          Predsjednica Upravnog vijeća 

                                                                                                       Ana Benić 

 


