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                  Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Ftiček" Donji Kraljevec je na svojoj 2/2019.sjednici 

održanoj 01.04.2019.god.temeljem čl.37.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN10/97, 

107/07, 94/13) i čl.51. Statuta Dječjeg vrtića "Ftiček" Donji Kraljevec te čl.39.st.2.,čl.40.i čl..41. 

Zakona o ustanovama (NN 76/93,29/97,47/99 i 35/08), donijelo 

 

                                                             O D L U K U 

 

                  o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice vrtića 

                                     (natječaj je otvoren od 13.05.2019. do 21.05.2019.) 

 

1.RAVNATELJ-1 izvršitelj m/ž - 

 

          UVJETI:  -prema važećem Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju   

                           -prema Statutu vrtića 

                           -prema važećem Zakonu o ustanovama 

 

Za ravnatelja/ice dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje 

radnog odnosa ispunjava i uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina 

radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.  

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine. 

                          

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu i : 

                            - životopis 

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

      odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a 

                            - dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika diplome 

                            - dokaz o položenom stručnom ispitu-prema Pravilniku o načinu i uvjetima 

                              polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću   

         (NN133/97 i 4/98)-za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi 

                              zasnovali nakon 18.12.1997. 

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije  

18. 12. 1997. godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni 

dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o 

ispunjavanju uvjeta  iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita 

odgojitelja i stručnih suradnika u vrtiću (NN br. 133/97, 4/98) 

                            - domovnicu 

      - uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja) 

    - izjava o nepostojanju zapreka iz čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i                  

      obrazovanju 

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja  

radnog odnosa dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku svu traženu dokumentaciju.  



 

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja ( ime i prezime, OIB, datum i mjesto 

rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koji se kan-

didat prijavljuje uz vlastoručni potpis, uz popis priloženih priloga. 

 

 

Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima 

dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju 

prema posebnom zakonu: 

 -osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

 Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i čl.9.Zakona o profesionalnoj 

 rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14)  dužna se u prijavi 

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

jednakim uvjetima. a ne mogu je ostvarivati osobe kojima je radni odnos prestao otkazom 

zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom. 

 -osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.102. Zakona o 

 hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na 

 javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne 

 dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

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

 -osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o 

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj 

dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu 

osobe s invaliditetom. 

   

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom 

prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku (do 45 dana od isteka roka 

za podnošenje prijava). 

Izabrani i imenovani kandidat stupa na dužnost 01. rujna 2019. godine. 

Natječaj je objavljen na web stranici HZZ-a i Općine Donji Kraljevec (na stranicama vrtića), 

oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Ftiček" Donji Kraljevec i u javnom glasilu, novinama „Međimurje“ . 

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave 

natječaja u zatvorenoj omotnici na adresu:  

Dječji vrtić "Ftiček" ,Čakovečka 7/1, 40320 Donji Kraljevec-za natječaj. 

 

 

        Predsjednik Upravnog vijeća: 

                   Predrag Brezničar 

 

U Donjem Kraljevcu,06.05.2019. 

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

