
 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 

107/07 i 94/13) i čl. 33. i 34. Statuta Dječjeg vrtića Medenjak,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

Medenjak na 1.  sjednici održanoj 7. svibnja 2018. donijelo je    

  

O D L U K U  

o  

raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  

I. Raspisuje se  natječaj za izbor ravnatelja/ice  u Dječjem vrtiću Medenjak 

- 1 izvršitelj/ica  na neodređeno puno radno  vrijeme    

Za ravnatelja može biti imenovana osoba: 

• koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću 

• ima najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja 

 Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine. 

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge u izvorniku odnosno ovjerenoj 

preslici kako slijedi: 

• dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom 

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

• dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz Čl.32. Pravilnika o načinu i 

uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br. 

133/97., 4/98.) 

• dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o 

podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a 

• dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno Čl.25. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju: 

• potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (Čl.25.  stavak 2.) ne 

starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja 

• potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (Čl. 25. stavak 4.) ne 

starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja 

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

mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne 

starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja 

• domovnicu ( izvornik ili ovjerena preslika ) 

• životopis s opisom  dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan 

• dokaz o zdravstvenoj sposobnosti 

• povrda o poznavanju engleskog i njemačkog jezika razina C1 

  

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kao i izvornike traženih isprava izabrani kandidat je dužan 

dostaviti prije donošenja rješenja o imenovanju. 

II. Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim 

propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju 

prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim 

uvjetima. 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i 

članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. 



stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 

121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-

843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri 

zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DO

KAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf  

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora 

kandidat će predočiti izvornik. 

III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  

("Narodne novine", broj 82/08).  

IV. Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. 

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjava uvjete 

natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge. 

Ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje 

prijave. 

 Natječaj će se objaviti u javnom glasilu te mrežnoj stranici vrtića www.djecjivrticmedenjak.hr  ,a traje 

8 dana od dana objave. 

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola. 

 Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Medenjak, Zagrebačka 4, 32100 

Vinkovci s naznakom „Za natječaj – ravnatelj“ i to u roku objave od 8 dana na web stranici Dječjeg 

vrtića Medenjak www.djecjivrticmedenjak.hr i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  

Upiti vezani za natječaj mogu se dobiti na telefon: 032/354 443 ili elektroničkom poštom na mail:, 

medenjak@djecjivrticmedenjak.hr 

                                            

KLASA: 112-02/18-03-01 

URBROJ: 2188-01-JT-6-01-18-01 

Vinkovci, 24. 5. 2018.                                                         PREDSJEDNICA  UPRAVNOG VIJEĆA                                                                                                                                    

                                                                                                              Ana Livaja  
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