
Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 

10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), članka 39. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ 10/17) i 

Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA:112-01/21-01/11, URBROJ: 

2167/02-54-44/02-21-1 od 27.7.2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar 

raspisuje 

NATJEČAJ  

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  

Dječjeg vrtića Tići Vrsar 

 

- RAVNATELJ/ICA – 1 izvršitelj – četverogodišnji mandat s punim radnim vremenom  

 

1. UVJETI: 

Uvjeti prema članku 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  i članku 37. Statuta 

Dječjeg vrtića Tići Vrsar: 

Na natječaj za ravnatelja mogu se prijaviti osobe oba spola koje: 

• su završile preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, 

odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s 

ranijim propisima, kao i osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili 

specijalistički studij odgovarajuće vrste, 

• ispunjavaju uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, 

• imaju najmanje 5 (pet) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja, 

• se ističu stručnim i pedagoškim radom, 

• imaju sposobnost organiziranja rada u Vrtiću te 

• ispunjava opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa 

• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;. 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u 

preslici: 

1. životopis 

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi 

3. dokaz o državljanstvu  

4. dokaz o položenom ispitu za predškolski odgoj ili dokaz da nisu dužni polagati (radni 

odnos u predškolskoj ustavnovi prije 18.12.1997.), 

5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne stariji od datuma 

objave natječaja 

6. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu, rješenje o  

rasporedu ili potvrdu poslodavca - navedeni dokumenti moraju sadržavati vrstu 

poslova koju je obavljao i razdoblje u kojima je kandidat obavljao navedene poslove). 

7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, ne starije 

od dana objave natječaja  



8. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije 

od dana objave natječaja 

9. potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb sukladno članku 25. stavka 10. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine“ broj 10/97,107/07, 94/13, 

98/19) ne starija od dana objave natječaja 

10. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sve sukladno „Popisu dokaza za 

ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ objavljenom na poveznici 

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

11. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti. 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati 

na to pravo, točnije uz prijavu priložiti svu propisnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. 

 

Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnog obrazloženja. 

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatrat će se 

pravovremena prijava kandidata/kinje koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži 

sve tražene podatke i priloge. 

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja. 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana 

isteka roka za podnošenje prijave. 

Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač Dječjeg vrtića Tići Vrsar na prijedlog Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar. 

Odluka o imenovanju ravnatelja/ice bit će objavljena na web stranici vrtića http://www.vrtic-

tici-vrsar.hr/ i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Tići Vrsar. 

Natječaj će biti objavljen u „Narodnim novinama“, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg 

vrtića Tići Vrsar te oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti isključivo poštom na adresu: 

Dječji vrtić Tići Vrsar 

Aldo Negri 46 

52450 Vrsar 

s naznakom „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA“. 

 

KLASA: 112-01/21-01/11 

URBROJ: 2167/02-54-44/02-21-2 

Vrsar-Orsera, 27.07.2021. 

  

 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

 Ines Šepić v.r. 
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