
DJEČJI VRTIĆ „SIBINJ“ 
Trg kralja Tomislava 7 
35252 Sibinj 
 
Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 
29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 47. Statuta Dječjeg 
vrtića „Sibinj“,   Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sibinj“ objavljuje       
 

NATJEČAJ 
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA 

DJEČJEG VRTIĆA „SIBINJ“ 
UVJETI: 

Za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića „Sibinj“ može biti imenovana osoba koja: 

•  ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, sukladno Zakonu o 
predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 
98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju 
stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97). 
 

•  ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. 

 
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine. 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni 
odnos:  
1. punoljetnost  
2. hrvatsko državljanstvo  
3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta  
-  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će    

izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.  
4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane 
člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 
107/07, 94/13 i 98/19).  
 

Kandidati su u svojoj prijavi dužni  priložiti:  
 

1. životopis u kojemu će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti        
ispunjavanje uvjeta,   

2. presliku osobne iskaznice,  
3. dokaz o položenom stručnom ispitu (presliku svjedodžbe o položenom 

stručnom ispitu,  
4. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome), 



5. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima 
evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje),  

6. vlastoručno potpisana izjava kandidata o nepostojanju sukoba interesa 
odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatni dječji vrtić, 

7. vlastoručno potpisana izjava kandidata da  nema u pravnoj osobi vlasništvo 
dionica, vlasničkih uloga /udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u 
trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojim Dječji vrtić „Sibinj“  
ima poslovni odnos, 

8. vlastoručno potpisana izjava kandidata da on, njegov bračni ili izvanbračni 
drug, dijete ili roditelj, nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela 
Dječjeg vrtića „Sibinj“, 

9. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, 
da nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji 
potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga 
te  da nije donijeta presuda  (uvjerenje ne smije biti starije od tri mjeseca), 

10. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak 
(uvjerenje ne smije biti starije od tri mjeseca), 

11. uvjerenje Dječjeg vrtića da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog 
povrede obveza iz radnog odnosa (uvjerenje ne smije biti starije od tri 
mjeseca), 

12. potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu 
mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju, 

13. vlastoručno potpisana izjava („ suglasan/sna sam da se moji  osobni podaci o 
imenu i prezimenu objavljuju na web stranici Dječjeg vrtića „Sibinj“ i web 
stranici Općine Sibinj, tijekom rezultata natječajnog postupka“).  

 
 
Uz prijavu na natječaj kandidat je obvezan priložiti plan i program rada Dječjeg 
vrtića za mandatno razdoblje. 
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se 
izvornik.  

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji 
vrtić „Sibinj“ kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje 
obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji 
uređuju zaštitu osobnih podataka.  

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.  
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i 
odnose se jednako na muški i ženski spol. 
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim 
propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane 
dokaze o tom pravu i utvrđenom statusu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale 
kandidate samo pod jednakim uvjetima.  



Informacije o načinu ostvarivanja  prava prednosti pri zapošljavanju i propisima 
kojima je utvrđeno pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju dostupne su 
na Internet stranici Ministarstva uprave, na slijedećoj 
poveznici:https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-
sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738 
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u 
tekstu ovog natječaja.  
 
Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u sjedište  
Dječjeg vrtića „Sibinj“, na adresu DJEČJI VRTIĆ „SIBINJ“, Trg kralja Tomislava 7, 35252 
Sibinj, s naznakom  «NE OTVARAJ -  za natječaj ravnatelj/ica“,  u roku od 8 dana od 
dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama.  
 
Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama i oglasnim 
pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči 
Općine Sibinj, osnivača Ustanove Dječji vrtić „Sibinj“.  
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  

Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu 
ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja. 

O  rezultatima natječaja    kandidati će biti    pismeno obaviješteni   u roku od 45 
dana od dana isteka  roka  za podnošenje prijave. 
 
Datum: 30.09.2020. 
 
 
                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
                                                                                     Tomislav Topalović, dipl.oec. 
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