Na temelju članka 37. stavak 2 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («NN»
10/97,107/07,94/13 i 98/19 i članka 44. Statuta Dječjeg vrtića TRAVICA, Upravnog vijeće
Dječjeg vrtića TRAVICA raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Dječjeg vrtića TRAVICA
Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta ispunjava
uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom odgoju i
obrazovanju te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od četiri godine.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
-životopis
-dokaz o državljanstvu
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( diploma )
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili potvrdu da kandidat nije u obavezi polagati
stručni ispit i da je u ravnopravnom položaju s kandidatima koji imaju položen stručni ispit
-potvrda kaznenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl.25.
st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne starije od mjesec dana od
dana objave natječaja)
-potvrda prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno
čl. 25.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana od dana
objave natječaja)
-potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
-plan i program rada za četverogodišnje razdoblje
Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu,
dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale samo po jednakim
uvjetima.
Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, uz prijavu na
natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i isprave kojima dokazuje
prednost prema posebnom zakonu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljiv način prestanka
radnog odnosa kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.)
Kandidat/kinja koji se poziva na prednost iz čl.102.st.1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je, uz prijavu na natječaj i
dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze iz čl.103.istog
Zakona navedene na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom
9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na
natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom
statusu osobe s invaliditetom.

Natječajna dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je
prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvorne dokumente. Na natječaj se mogu javiti osobe
oba spola.
Natječaj traje od 30.travnja 2021. do 15.svibnja 2021. godine
Natječajna dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu:
Dječji vrtić TRAVICA M. C. Nehajeva 1
53270 Senj s naznakom
za natječaj za ravnatelja/icu
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić TRAVICA može prikupljati,
koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno
odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti
podataka (NN 42/18).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za
podnošenje prijave.

Klasa: 112-01/21-01/5
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Senj, 27. travnja 2021.
Dječji vrtić Travica

