
 

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 9/97, 47/99, 35/08 i 

127/19), članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 

107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 35. Statuta Dječjeg vrtića "Radost" Poreč-Parenzo i Odluke  

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Radost" Poreč-Parenzo od 28.11.2022. godine, raspisuje 

 

                                                                 N A T J E Č A J 

                                                    za  izbor i imenovanje ravnatelja/ice 

                                              Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč-Parenzo 

                                                  

- ravnatelj/ica – 1 izvršitelj -petogodišnji mandat s punim radnim vremenom u DV „Radost“  

            Poreč-Parenzo, R. Končara 7, Poreč 

 

UVJETI: 

Uvjeti prema članku 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članku 38. Statuta Dječjeg vrtića 

„Radost“ Poreč-Parenzo: 

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

- su završile sveučilišni diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

specijalistički diplomski stručni studij, preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja, stručni studij 

odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema 

odgojitelja u skladu s ranijim propisima;  

- položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni 

ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; 

- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili 

stručnog suradnika;   

- ispunjavaju opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa; 

- imaju zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta; 

- za koje ne postoji zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 

novine broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) 

 Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju: 

1. - životopis;  

2. - dokaz o stručnoj spremi / traženoj razini obrazovanja (preslika diplome); 

3. - dokaz o državljanstvu (preslika); 

4. - dokaz o položenom ispitu za predškolski odgoj ili dokaz da nisu dužni polagati  

      (radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18.12.1997.) 

5. - dokaz o radnom stažu, elektronički zapis iz evidencije HZMO, ne stariji od datuma objave natječaja;  

6. – dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili potvrdu 

       poslodavca – navedeni dokazi moraju sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblje u kojima  

       je kandidat obavljao navedene poslove).    

7. - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od dana 

      objave natječaja (članak 25. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju); 

8. -  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, ne starije od dana 

      objave natječaja (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju); 

9. -  potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb sukladno članku 25. stavka 10. Zakona o predškolskom 

       odgoju i obrazovanju, ne stariju od dana objave natječaja; 

10. – dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj već će se 

        ona ishoditi prije donošenja konačne odluke o sklapanju ugovora radu; 

11. – Prijedlog programa rada ustanove za petogodišnje mandatno razdoblje.    

Mole se kandidati da na prijavi za natječaj navedu e-mail adresu odnosno broj mobitela, kako bi se na taj 

način moglo pozvati na razgovor i komunicirati.  



 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. 

Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnog obrazloženja. 

 

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni 

su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom 

zakonu. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17.,  98/19. i 

84/21.), članka 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92., 57/92., 

77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona 

o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj. 157/13., 152/14., 

39/18. i 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (Narodne novine broj: 

84/21.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih 

isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u 

odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Potrebna dokumentacija za dokazivanje prednosti temeljem Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog 

rata i članova njihovih obitelji, navedena je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“, oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića 

„Radost“ Poreč-Parenzo (https://www.vrtic-radost-porec.hr) te oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje.     

Isprave i dokumentacija prilažu se u neovjerenim preslikama, a kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti 

dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku prije sklapanja ugovora. Predajom natječajne 

dokumentacije kandidati su suglasni da Dječji vrtić „Radost“ Poreč-Parenzo 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 (Narodne novine broj: 42/18.)      

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja. S kandidatima koji dostave prijave 

provest će se intervju. O satu i datumu održavanja intervjua kandidati će biti pravovremeno obaviješteni e-

maila ili mobitela. Intervju provodi Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč-Parenzo. 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom u zatvorenoj omotnici na 

adresu:                                          

                                             Dječji vrtić "Radost " Poreč-Parenzo   

                                                    R. Končara 7,   52440 POREČ 

                                               s naznakom "Natječaj za ravnatelja" 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.  

O rezultatima  izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za 

podnošenje prijava.                                                                                              

Klasa:601-02/22-01/29                                                               

Ur.broj:2167-01-12-01-2                                                          

Poreč, 29.11.2022. 

                                                                                                        UPRAVNO VIJEĆE          

                                                                                                  DJEČJEG VRTIĆA „RADOST“   

                                                                                                         POREČ-PARENZO     

                                                                                                    Predsjednica Upravnog vijeća 

                                                                                                          Venis Gregurović, v.r.       

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://www.vrtic-radost-porec.hr/

