
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ 
KLASA: 601-02/19-03/183 
URBROJ: 2155/1-07-04-19-1 
Omiš, 23. srpnja 2019. godine 
 
 
 
         Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama /“Narodne novine“, broj: 76/93, 
29/97, 47/99 i 35/08./, članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  / „Narodne 
novine“, broj: 10/97., 107/07. i 94/13. / te članka 60. Statuta Dječjeg vrtića Omiš, Upravno 
vijeće Dječjeg vrtića Omiš, na sjednici održanoj 22. srpnja 2019. godine, raspisuje 
 
 

N   A   T   J   E   Č   A   J 
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Omiš 

 
 
 
U V J E T I: 
 

- da ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, 
- da ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja, 
- da se ističe stručnim  i pedagoškim radom te 
- da ima sposobnost organizacije rada u Vrtiću. 

 
Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi: 

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi, 
- dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis o stažu 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana, 
- potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak /čl. 25. 

stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju / ne starije od 6 mjeseci od 
dana objave natječaja, 

- potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak / čl. 25. 
stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju / ne starije od 6 mjeseci od 
dana objave natječaja, 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu- preslika domovnice ili osobne iskaznice, 
- životopis s opisom dosadašnjeg rada,  
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada vrtića 

 
Tražena dokumentacija mora biti priložena u izvorniku ili u ovjerenoj preslici / uz obvezu 
izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike /. 

 
Ravnatelj se imenuje na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za 
ravnatelja. 

 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučeno 
poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu“ u roku od 8 dana od 
dana objave natječaja, na adresu Vrtića: DJEČJI VRTIĆ OMIŠ, Četvrt Vrilo 1, 21310 Omiš. 
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim 
propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na 
ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri 
zapošljavanju, kandidati/kinje koji/e ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz 
prijavu na javni natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. 
 



 
Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti kod zapošljavanju sukladno članku 102. 
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji /“Narodne 
novine“, broj: 121/17./, uz prijavu na javni natječaj dužan/na je priložiti pored dokaza o 
ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze koji su objavljeni na web-stranici 
Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis

%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju

.pdf 
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona 
o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom /“Narodne novine“, broj 
33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13/ uz prijavu na 
natječaj dužan/a je priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o utvrđenom 
statusu osobe s invaliditetom. 
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22.  
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina /“Narodne novine“, broj: 155/02, 47/10, 
80/10 i 93/11 /, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije 
dužan/a dokazivati svoj status pripadnika/ice nacionalne manjine. 
 
U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola 
koje ispunjavaju propisane uvjete. 
 
Urednom prijavom smatra se pravovremena prijava koja sadrži sve podatke i priloge 
navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima 
natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku. 
 
Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da DJEČJI VRTIĆ OMIŠ kao voditelj 
zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu 
provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima. 
 
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Omiš, Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje te javnom glasilu „Slobodna Dalmacija“  dana 24. srpnja 2019. 
godine. 
 

 
 
                                                                                                   Predsjednica Upravnog vijeća:  
                                                                                                
                                                                                                                                                                 
                                                                                                           Marija Perić, v.r. 
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