
DJEČJI VRTIĆ DEŽANOVAC 

Dežanovac 288/1 

43 506 Dežanovac 

 

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/98, 

47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića 

Dežanovac, KLASA: 601-04/22-01/01, URBROJ: 2103-7-1-22-1, Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića Dežanovac na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice  Dječjeg vrtića Dežanovac od 21. listopada 2022. godine raspisuje  

 

NATJEČAJ  

za izbor i imenovanje: Ravnatelja Dječjeg vrtića Dežanovac 

 

UVJETI:  

• za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja je završila sveučilišni 

diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij za 

odgojitelja ilistručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste 

kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, 

• najmanje 5 godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnom mjestu 

odgojitelja ili stručnog suradnika 

• položen stručni ispit 

• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova 

• vozačka dozvola B kategorije 

• poznavanje rada na računalu 

 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine, a  ista osoba može biti ponovno imenovana za 

ravnatelja/icu.  

 

Uz pisanu zamolbu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: 

- životopis, 

- dokaz o hrvatskom  državljanstvu (preslika domovnice), 

- dokaz o  stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), 

- dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, elektronički 

zapis, odnosno izdan u vrijeme trajanja natječaja, 

- potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor, odluka, potvrda 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) kojim se dokazuje ostvaren radni staž u 

trajanju od najmanje 5 godina u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, 

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

Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih 

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

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

stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07,94/13, 

98/19) ne starije od dana objave natječaja, 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata na vodi prekršajni postupak (članak 

25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13, 

98/19) ne starije od dana objave natječaja, 



- potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu 

dobrobiti djeteta iz članka 25. stv.9 i 10. Zakona o predškolskom odgoju, ne stariji od 

dana objave natječaja,  

- vlastoručna potpisana izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju, 

 

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola 

koje ispunjavaju propisane uvjete.  

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima 

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

prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim 

uvjetima. 

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. 

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu 

na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne 

dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 
 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. 

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

oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom 

statusu osobe s invaliditetom. 

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije potpisivanja ugovora kandidati će predočiti 

izvornik ili ovjerenu presliku. 

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i 

urednu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i 

nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima 

natječaja biti će pozvani na intervju, a točan datum i vrijeme biti će objavljen na mrežnim 

stranicama osnivača Dječjeg vrtića Dežanovac - https://www.dezanovac.hr/. 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja, neposredno u zatvorenoj 

omotnici ili poštom na adresu:  

Dječji vrtić Dežanovac,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dežanovac, Dežanovac 288/1, 43 

506 Dežanovac – s naznakom „ Natječaj za imenovanje ravnatelj (m/ž)- ne otvarati”. 

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, mrežnoj stranici osnivača Dječjeg vrtića 

Dežanovac - https://www.dezanovac.hr/ 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

 

_____________________________________ 

                                                                             Tanja Sabo, univ.bacc.oec. 
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