
Na temelju članka 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 

10/97, 107/07 i 94/13), članka 39. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 29. listopada 

2001.godine (Izmjene i dopune Statuta  Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 01.06.2010., II. Izmjene i 

dopune Statuta Dječjeg vrtića Tići od  17.02.2014., III. Izmjene i dopune Stauta Dječjeg 

Vrtića Tići Vrsar od 17.02.2015. i IV. Izmjene i dopune Stauta Dječjeg Vrtića Tići Vrsar od 

04.12.2015.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA:112-01/17-01/008, 

URBROJ:2167/02-54-44-02-17-3 od 20.06.2017.godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići 

Vrsar 14.07.2017. godine raspisuje 

NATJEČAJ  

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  

Dječjeg vrtića Tići Vrsar 

 

- RAVNATELJ/ICA – 1 izvršitelj – četverogodišnji mandat s punim radnim vremenom 

 

1. UVJETI: 

Uvjeti prema članku 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  i članku 37. Statuta 

Dječjeg vrtića Tići Vrsar: 

Na natječaj za ravnatelja mogu se prijaviti osobe oba spola koje: 

 ispunjavaju uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, 

 imaju najmanje 5 (pet) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja, 

 se ističu stručnim i pedagoškim radom, 

 imaju sposobnost organiziranja rada u Vrtiću,  

Prednost ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 

 poznavanje rada na osobnom računalu 

Uz prijavu na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u preslici: 

1. životopis 

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi 

3. osobna iskaznica 

4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) 

5. izvod iz matice rođenih 

6. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a) 

7. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu, rješenje o  

rasporedu ili potvrdu poslodavca - navedeni dokumenti moraju sadržavati vrstu 

poslova koju je obavljao i razdoblje u kojima je kandidat obavljao navedene poslove). 

8. Potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak - ne 

stariju od datuma natječaja. 



Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatrat će se 

pravovremena prijava kandidata/kinje koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja 

sadrži sve tražene podatke i priloge. 

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja. 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od 

dana isteka roka za podnošenje prijave. 

Odluka o imenovanju ravnatelja/ice bit će objavljena na web stranici vrtića 

http://www.vrtic-tici-vrsar.hr/. 

Natječaj će biti objavljen u dnevnom tisku, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića 

Tići Vrsar i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 14.07.2017. 

godine. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo 

Negri 46, 52450 Vrsar s naznakom „ZA NATJEČAJ- RAVNATELJ“. 

KLASA: 112-01/17-01/008 

URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 

Vrsar-Orsera, 14.07.2017. 

 

      

      

          

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

                        Ines Šepić v.r. 

 

 

 


