
Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 37. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 37. 

Statuta Dječjeg vrtića Topusko, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Topusko, na 7. sjednici održanoj 

25.07.2022.godine, raspisuje 

 

NATJEČAJ  

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA TOPUSKO 

 

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: 

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u 

dječjem vrtiću, a koji može biti: 

a) sveučilišni diplomski studij ili 

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

c) specijalistički diplomski stručni studij ili 

d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili 

e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna 

sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima, 

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni 

ispit u skladu s člankom 56. ovoga Zakona, 

– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili 

stručnog suradnika. 

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za 

ravnatelja/icu. 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, potrebno je priložiti sljedeće dokumente: 

1. životopis, 

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu, 

3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,  

4. 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), 

5. dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (elektronički zapis odnosno potvrdu o 

podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne 

starije od dana objave natječaja),   

6. dokazi o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) ne stariji od 

dana objave natječaja: 

-      potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. 

st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,  

-      potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 

25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,   

- potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. st. 10. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.  

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima 

kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata 

natječaja. 

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat koji bude izabran/a u obvezi je prije sklapanja 

ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u  izvorniku ili ovjerenoj preslici. 

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan 

se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. 



Uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu 

propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate 

samo pod jednakim uvjetima. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. 

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja 

dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom 

„Natječaj za ravnatelja/icu – NE OTVARATI“, na adresu: DJEČJI VRTIĆ TOPUSKO, Školska 

10, 44415 Topusko. 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA TOPUSKO zadržava pravo poništenja ovog natječaja. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.  

 

KLASA: 112-01/22-02/02                                                   PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA  

URBROJ: 2176-73-22-02                                                                   Nikolina Trdina 

 

        


