
 

    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

    GRAD POREČ - PARENZO  

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

Gradonačelnik 

KLASA: 601-02/17-01/30 

URBROJ : 2167-01-09/1-17-2 

Poreč-Parenzo, 15. studeni 2017. 

 

 

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada 

Poreča” broj 2/13), na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu 

skrb i zdravstvenu zaštitu (KLASA: 601-02/17-01/27 URBROJ: 2167/01-04/03-17-3 

od 13.11.2017.), Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo donio je sljedeći 

  

 

Z A K L J U Č A K 

 

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića - 

Scuola dell’infanzia „Paperino“ Poreč-Parenzo u predloženom tekstu, te upućuje 

Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo na donošenje u priloženom tekstu. 

 

 2. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sva potrebna tumačenja 

uz predloženu Odluku dati će Vesna Kordić – pročelnica Upravnog odjela za 

društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu. 

 

 

 

Prilog:  

- Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice 

 

 

 GRADONAČELNIK 

         Loris Peršurić 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Gradskom vijeću, ovdje, 

2. Upravnom odjelu za društvene djelatnosti,  

socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu - ovdje 

3. Pismohrana – ovdje 

 

          

 

 

 



 

    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

    GRAD POREČ - PARENZO  

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

Gradsko vijeće 

 

KLASA: ……………… 

URBROJ: ……………… 

Poreč-

Parenzo, 

……… 2017.g. 

 

 

Na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),  članka 37. stavak 3. Zakona 

o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), 

članka 41. stavak 2. Statuta Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-

Parenzo“ broj 2/13) i članka 37. Statuta Dječjeg vrtića - Scuole dell’infanzia 

„Paperino“ Poreč-Parenzo, Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo, na sjednici 

održanoj ……... 2017.godine donijelo je 
 

 

O D L U K U 

o imenovanju ravnateljice   

Dječjeg vrtića - Scuola dell’infanzia „Paperino“ Poreč-Parenzo 

 

Članak 1. 

 Za ravnateljicu Dječjeg vrtića - Scuola dell’infanzia „Paperino“ Poreč-Parenzo 

imenuje se Nataša Musizza, mag.philol.ital.univ.bacc.paed., iz Poreča,  I. M. 

Ronjgova 2. 

 

Članak 2. 

 Nataša Musizza imenuje se ravnateljicom na razdoblje od četiri godine. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku 

Grada Poreča-Parenzo”. 

 

 

PREDSJEDNIK 

GRADSKOG VIJEĆA 

                Dean Pauletić 

 

 

 

 



 

Obrazloženje 

 

Pravna osnova: 

Pravna osnova za donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića - Scuola 

dell’infanzia „Paperino“ Poreč-Parenzo su: Zakon o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01,60/01-vjerodostojno 

tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15), Zakon o 

predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), 

Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13) i 

Statut Dječjeg vrtića - Scuole dell’infanzia „Paperino“. 

Člankom 35. točkom 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

određeno je da predstavničko tijelo osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih 

tijela, te bira, imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom 

ili statutom. Isto je određeno i člankom 41. stavak 2. Statuta Grada Poreča-Parenzo.  

Člankom 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju određeno je da 

ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća 

dječjeg vrtića. Isto je određeno i člankom 37. Statuta Dječjeg vrtića - Scuole 

dell’infanzia „Paperino“. 

Ocjena stanja: 

Dječji vrtić - Scuola dell’infanzia „Paperino“ (u daljnjem tekstu: Vrtićj) obratio se 

Gradu Poreču-Parenzo, putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu 

skrb i zdravstvenu zaštitu s molbom da Gradsko vijeće, sukladno članku 37. Statuta 

Vrtića, prihvati prijedlog Upravnog vijeća da se  Nataša Musizza, 

mag.philol.ital.univ.bacc.paed., imenuje ravnateljicom Vrtića za naredno 

četverogodišnje razdoblje.  

Uz molbu su priložili: Odluku Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za izbor i 

imenovanje ravnatelja/ice vrtića od 28.9.2017., tekst Natječaj za izbor ravnatelja/ice 

Vrtića koji je objavljen u dnevnim novinama „La voce del popolo“ 2.10.2017. i 

Prijedlog Upravnog vijeća za imenovanje ravnatelja Vrtića od 24.10.2017. godine. U 

Prijedlogu je navedeno da su se na objavljeni Natječaj prijavile Nataša Musizza i 

Sabina Marinac, da Sabina Marinac nije imala sve uvjete tražene u natječaju, da je 

jedina kandidatkinja koja ispunjava uvjete Nataša Musizza, te da Upravno vijeće 

predlaže da se Nataša Musizza imenuje ravnateljicom Vrtića, jer smatra da posjeduje 

stručne, organizacijske i radne sposobnosti potrebne za kvalitetno obnašanje dužnosti 

ravnatelja ustanove.   

Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Upravno vijeće Vrtića najmanje tri 

mjeseca prije isteka mandata aktualnog ravnatelja. Nataša Musizza bila je imenovana 

ravnateljicom Vrtića Odlukom Gradskog vijeća o imenovanju ravnateljice Vrtića od 

23.12.2013. godine KLASA: 011-01/13-01/177, URBROJ: 2167/01-07-13-2, te na  

temelju odredbi Statuta Vrtića može biti ponovno imenovana ravnateljicom Vrtića.  

Osnovna pitanja koja treba urediti Odlukom: 

Predloženom Odlukom imenuje se ravnateljica Vrtića za naredno četverogodišnje 

razdoblje.        

Cilj donošenja Odluke: 

Kako mandat sadašnjoj ravnateljici Vrtića ističe 11.1.2018. potrebno je donijeti 

odluku o imenovanju novog ravnatelja/ice.  

Sredstva potrebna za ostvarenje Odluke: 

Sredstva potrebna za ostvarenje ove Odluke planirana su u Proračunu Grada Poreča i  

nije potrebno planirati dodatna sredstva.  


