
DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA 

RATKAJEVA ULICA 6 

49216 DESINIĆ 
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Desinić, 28.09.2021. 

 

Temeljem čl. 40. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), čl. 

37. stavak 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13 

i 98/19) i čl. 51. Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

Tratinčica  raspisuje 

NATJEČAJ 

za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Tratinčica  

na 0,25% radnog vremena 
 

1. Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja: 

- ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću  

- ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine. 
 

2. Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi: 

- životopis sa opisom dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan 

- domovnicu (izvornik ili preslika) 

- dokaz o stručnoj spremi: diploma, odnosno odgovarajuća isprava o stečenom 

stručnom/akademskom nazivu, odnosno stručnom zvanju/nazivu (preslika) 

- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. 

stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i 

stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN, 133/97 i 4/98) 

- dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (elektronički zapis, 

odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje) - ne starije od dana objave natječaja, 

- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to: 

a) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za 

neko od kaznenih djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(NN., 10/97, 107/07 , 94/13 i 98/19) - ne stariju od dana objave natječaja, 

b) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni  postupak 

za neko od prekršajnih  djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (NN. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) - ne stariju od dana objave 

natječaja. 
 

3. Sukladno čl. 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17.) na 

natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola. 

Izrazi iz teksta natječaja koji imaju rodno značenje koriste se neutralno i jednako su 

primjenjivi na ženski i muški rod. 

 

 



 

4. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim 

propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu 

priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u 

odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102. 

Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 

121/17, 98/19), dužni su uz prijavu na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju traženih 

uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

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

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri 

zapošljavanju dostupni na poveznici:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%

20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pd

f 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s 

člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s  invaliditetom 

(NN 157/13, 152/14, 39/18), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o 

ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom  statusu osobe s invaliditetom.  
 

5. Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 

travnja 2016., o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog 

kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom 

voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a 

koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.   

6. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, 

dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja, u zatvorenoj omotnici s 

naznakom: „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA - NE OTVARATI“, na adresu: Dječji 

vrtić Tratinčica, Ratkajeva ulica 6, 49 216 Desinić. 
 

7. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata koji ispunjava 

formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge. 
 

8. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni  u roku 45 dana od dana isteka roka 

za podnošenje prijava. 

 

Natječaj za imenovanje ravnatelja bit će objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj 

ploči Dječjeg vrtića Tratinčica te u Narodnim novinama  dana 06.10.2021.  

  

                                                                     

 

    PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

 

         

          MATIJA KOREN 
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