
DJEČJI  VRTIĆ KOCKICA LIPIK 

SLAVONSKA 40, 34551  LIPIK 

 

KLASA: 601-02/20-05/01 

UR.BROJ: 2162/02-04-02-20-14 

Lipik, 8. srpanj 2020. godine 

 

 Na temelju  članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99,35/08 i 127/19), 

članka 37. stavak 2., 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13) i 

članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Kockica Lipik, Upravno vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj 8. srpnja 

2020. godine raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Kockica Lipik 

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa 

- ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju 

- ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja 

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

- životopis,  

- presliku diplome 

- presliku domovnice,  

- presliku osobne iskaznice 

- potvrda o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (potvrda HZMO-a),  

- dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi 

zasnovali nakon 18.12.1997. godine 

- uvjerenje o nekažnjavanju (original) ne starije od dana objave natječaja.  

 

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18.12.1997. 

godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije 

tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. 

Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u vrtiću (NN br. 

133/97, 4/98). 

   

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

 

Prijave s obaveznim dokumentima treba dostaviti u roku 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji 

vrtić Kockica Lipik, Slavonska 40, 34551 LIPIK, s naznakom „Natječaj za ravnatelja“. 

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za 

podnošenje prijava. 

 
 

 
        PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: 

 

        _____________________________________ 

               IVAN PLEŠA 


