
Dječji vrtić "Medo"
Trg Sv. Lucije 4
53234 Udbina
Klasa: 112-03/23-01/01
Ur.broj: 2125-43/01-23-01
Udbina; 11.01.2023.god.

Na temelju članka 40. i 41.Zakona o ustanovama (NN. br. 76/93, 29/97,47/99,35/08,,
127/19 i 151/22), članka37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(NN.10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), i članka 53.Statuta Dječjeg vrtića "Medo" 
Udbina, Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Medo" na 1.sjednici održanoj dana 
16.12.2022.god raspisuje

                                                              NATJEČAJ
                       za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića "Medo" Udbina

1.Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja:

- ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika propisane Zakonom o 
predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", br. 10/97, 107/07, 94/13,
98/19, i 57/22, ) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću
( "Narodne novine",br.133/97)

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

-ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl.25.Zakona o predškolskom
odgoju  i obrazovanju "Narodne novine", br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)

2. Vrijeme na koje se imenuje:
    Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od 5 (pet) godina, a ista osoba može biti
    ponovno imenovana.

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti sljedeće
dokumente u preslici:
- životopis
-dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ),
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi ,
- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. 
Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih 
suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, 133/97, i 4/98)



-dokaz o radnom stažu (elektronički  zapis odnosno Potvrda o podacima 
evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne 
starije od dana objave natječaja, 
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni i prekršajni 
postupak sukladno članku 25. stavak 2.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(Narodne novine, br.10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne starije od dana objave 
natječaja.
- uvjerenje nadležnog centra za socijalnu skrb, sukladno čl. 25. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.br.10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), da
osobi nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu, ne
starije od dana objave natječaja.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe obaju spolova, sukladno čl.13.stavak 3.
Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08,i 69/17).
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostavljaju se u 
roku od 8 dana od dana objave natječaja, u zatvorenoj omotnici s naznakom :
"Prijava na javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice- ne otvarati", neposredno
u vrtić ili poštom na adresu: Dječji vrtić "Medo", Trg Sv. Lucije 4, 53234 Udbina.
Temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 
42/18) prijavom na natječaj smatra se da je kandidat dao privolu za obradu svih 
podataka iz natječajne dokumentacije, a koja će se obrađivati isključivo u svrhu 
provođenja natječajnog postupka.

Rok za predaju pisanih prijava s obveznim prilozima je osam (8) dana od objave 
natječaja u Narodnim novinama.
Natječaj se objavljuje i na mrežnoj stranici Vrtića (www.dvm.hr)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati s potpunom pisanom  prijavom biti će obaviješteni
u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:
                                                                                               Vlatka Sertić 

  

 

                                                                                                         


