
 
KLASA: 601-02/19-03/162 
URBROJ: 2155/1-07-04-19-1 
Omiš, 27. lipnja 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 
VIII. sjednici održanoj 12. lipnja 2019. godine, raspisuje 
 
 

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

na vrijeme od 4 godine  
 
 
 
U V J E T I: 
 

- da ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, 
- 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 stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom 
stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu, 

- dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda 
o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, 

- potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak /čl. 25. stavak 2. / ne 
starija od 6 mjeseci od dana objave natječaja, 

- potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak / čl. 25. stavak 4. / 
ne starija od 6 mjeseci od dana objave natječaja, 

- domovnicu, 
- životopis s opisom dosadašnjeg rada- vlastoručno potpisan,  
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada vrtića 

 
Tražena dokumentacija mora biti priložena u izvorniku ili u ovjerenoj preslici. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
 
             Rok natječaja je 8 / osam / dana od dana objave u dnevnom listu “Slobodna Dalmacija” - Split. 
Natječaj će se objaviti i na oglasnoj ploči HZZ-a te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića 
Omiš.  
Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu Dječji vrtić Omiš, Četvrt Vrilo 1 - 21310 Omiš, pod 
naznakom „za Upravno vijeće“. 
 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji  

ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge. 
Osobe koje se prijave na natječaj a prijava nije uredna, neće se smatrati kandidatom, o  

čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest, na koju ne postoji mogućnost podnošenja pravnog lijeka. 
 
Nakon formalne provjere pristiglih prijava sa svakim od kandidata koji ispunjava uvjete 

iz natječaja, obavit će se razgovor, u kojem će kandidati predstaviti svoj četverogodišnji program rada. 
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka  

roka za podnošenje prijave. 
 



 
                                                                                                   Predsjednica Upravnog vijeća:  
                                                                                                
 
                                                                                                            Marija Perić, v.r. 
 
 

 
 
 


