
 

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 

94/13. i 98/19.) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice Upravno 

vijeće dana 2. svibnja 2022. raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE VRTIĆA 

 

 

UVJETI ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA:  

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja 

ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog iskustva  u djelatnosti 

predškolskog odgoja 
Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine. 

 

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni dostaviti: 

- životopis s opisom dosadašnjeg rada s vlastoručnim potpisom, 

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome), 

- dokaz o radnom iskustvu (potvrda o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje) 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice), 

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 

- potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene 

zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 

10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (Čl. 25. 

stavak 2.), ne stariji od 6 mjeseci, 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (Čl. 25. 

stavak 4.), ne stariji od 6 mjeseci. 

 

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.  

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. 

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na 

natječaj dužni su, 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.). 

 

 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o 

pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) 

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 internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  

 

 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f 

Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o 

ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je 

vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju 

po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg 

poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).  
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. 

Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 

80/10 i 93/11) uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije 

dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. 

 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja. 

Prijave se podnose na adresu:  

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ NAŠICE – GRAD NAŠICE 

31500 NAŠICE, Dore Pejačević 4, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu“ 

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za 

podnošenje prijave. 

 

 

           UPRAVNO VIJEĆE 

              DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ 

        NAŠICE – GRAD NAŠICE 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

