
Temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 

10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 

76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 30. Statuta Dječjeg vrtića Dado, Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića Dado raspisuje 

 

NATJEČAJ 

za izbor i imenovanje 

RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž) 

na pola radnog vremena 

 

Za ravnatelja može biti izabrana osoba koja: 

− ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika sukladno članku 24. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju, tj. mora imati odgovarajuću stručnu spremu, 

položen ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova odgojitelja ili 

stručnog suradnika, 

− udovoljava uvjetima predviđenim člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju, 

− ima najmanje pet (5) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.  

 

Ravnatelj se imenuje na rok od četiri (4) godine. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu 

prijaviti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne 

novine“ broj 82/08, 138/12, 69/17).  

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, a koriste se u natječaju za osobe u muškom rodu 

uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 

− životopis, 

− presliku dokaza o  stručnoj spremi, 

− elektronički zapis od HZMO, 

− uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz članka 25. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju, 

− presliku osobne iskaznice ili domovnice. 

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog 

rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19) da uz prijavu na 

natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na 

internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne 

informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, 

potražiti na sljedećoj poveznici: 

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

%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA

VANJU.pdf 

 

Prema odredbama Uredbe(EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016 o 

zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te 

stavljanjem izvan snage Direktive 95/46 RZ svi dokumenti primljeni po ovom natječaju, poslani 

su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu Dječjem vrtiću Dado 



za obradu svojih podataka. Podaci će biti prikupljeni, korišteni i dalje obrađivani u svrhu 

provedbe predmetnog natječaja sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. 

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana 

od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

i Dječjeg vrtića Dado na adresu: DJEČJI VRTIĆ DADO, Kalčeva 11, 52100 Pula. 

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 

Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči HZZ i Dječjeg vrtića Dado 23.11.2020. – 

30.11.2020. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od petnaest (15) dana 

od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj. 

Dječji vrtić Dado zadržava pravo poništenja natječaja. 
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        Upravno vijeće 

        Dječjeg vrtića Dado 


