
                   
REPUBLIKA  HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
         GRAD SLUNJ 
      GRADSKO VIJEĆE    

 
KLASA: 601-02/17-01/19 
URBOJ: 2133/04-03/01-17-4 
Slunj, 15.  prosinac 2017.  
 
 
Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  
(“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13), i članka 25. stavka 1. podstavka 9. 
Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) 
Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 9. sjednici održanoj dana 15. 12. 2017. 
godine,  donijelo je 
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Slunj  

 
 

 
1. GORDANA KOVAČEVIĆ, odgojiteljica predškolske djece iz Slunja, Rastoke 32  
imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Slunj, na mandate od 4 (četiri) godine.  
 
2. Mandat imenovane započinje 12. prosinca 2017. godine .  
 
3. Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom 
glasniku Grada Slunja”.  
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Slunj dostavilo je prijedlog iza imenovanje  Gordane 
Kovačević, odgojiteljica predškolske djece, za ravnateljicu Dječjeg vrtića Slunj. U 
obrazloženju se navodi da je 27.10.2017. godine Upravno vijeće donijelo odluku o 
objavi natječaja koji je objavljen i trajao u periodu od 02.-10.11. 2017. godine. 
Na natječaj je prijavu dostavila gđa. Gordana Kovačević. Upravno vijeće prijavu  
je razmatralo na sjednici koja je održana 01.12.2017. godine, te je utvrdilo da 
kandidatkinja ispunjava sve propisane uvjete za ravnatelja, istaknulo da svojim 
trudom oko povlačenja sredstava iz EU fondova i drugim aktivnostima znatno 
pridonosi poboljšavanju uvjeta boravka djece u Vrtiću i uvjetima rada zaposlenika 
Vrtića te zaslužuje povjerenja članova Vijeća i priliku za sljedeći četverogodišnji 
mandat.   
Sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  ravnatelja 
Dječjeg vrtića imenuje Gradsko vijeće na prijedlog Upravnog vijeća.  
GradSko je vijeće razmatralo i prihvatilo prijedlog Upravnog vijeća na svojoj 9. 
Sjednici te je odlučilo kao u izreci. Prilikom utvrđivanja datuma početka mandata 
uzet je u obzir datum s kojim završava tekući mandate.  
 
 
 
 
 



 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  
Kandidati koji su se prijavili na natječaj mogu pobijati odluku o imenovanju zbog 
bitne povrede postupka podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske.  
 
 
DOSTAVITI:          PREDSJEDNIK 
1. Dječji vrtić Slunj            GRADSKOG VIJEĆA: 
2. Gordana Kovačević  
3. Odsjek za društvene djelatnosti        Ivan Bogović   
4. Pismohrana   
 


