
Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 
94/13, 98/19) i Odluke Upravnog vijeća (KLASA: 601-05/21-01/04, URBROJ: 2198/13-06/1-
21-3 od 21. lipnja 2021.), Dječji vrtić Lastavica, Preko, Ulica Prijeških mučenika 1 raspisuje 
 

N A T J E Č A J 
za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Lastavica 

 
Uvjeti: za ravnatelja/icu dječjeg vrtića, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
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/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine. 
 
Uz pisanu prijavu (vlastoručno potpisanu) obvezno je priložiti sljedeće dokaze o 
ispunjavanju uvjeta natječaja (u izvorniku ili ovjerenom presliku) : 

1. domovnicu, 
2. dokaz o stručnoj spremi 
3. dokaz o položenom stručnom ispitu 
4. dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno 

potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje 

5. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u skladu sa člankom 
25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne stariji od dana objave 
natječaja i to: 
o uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko 

od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju 

o uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni 
postupak za neko od djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju 
i obrazovanju 

6. životopis s opisom dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan 
 
U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) 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 te priložiti svu propisanu dokumentaciju 
prema posebnom zakonu. 
 
Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/2017) dužna 
je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate 
samo pod jednakim uvjetima. 
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna je priložiti, osim 
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na Internet stranici 
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%20dokaz
a%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf 
 
Prijave kandidata s opisom dosadašnjeg rada i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja treba 
dostaviti u roku 45 dana od dana objave natječaja, u zatvorenoj omotnici, s naznakom 
„natječaj za ravnatelja“, na adresu: 

Dječji vrtić Lastavica 
Ulica Prijeških mučenika 1 

23000 Preko 
 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. 
 
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da vrtić kao voditelj zbirke osobnih 
podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog 
postupka sukladno zakonskim propisima.  
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za 
podnošenje prijava.  


