
 

 

 

    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

    GRAD POREČ - PARENZO  

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

Gradonačelnik 

KLASA: 601-02/21-01/26 

URBROJ : 2167/01-09/1-21-2 

Poreč-Parenzo, 30. lipnja 2021. 

 

 

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

Poreča-Parenzo“ broj 2/13, 10/18 i 2/21), na prijedlog Upravnog odjela za društvene 

djelatnosti KLASA: 601-02/21-01/20 URBROJ: 2167/01-21/01-21-2 od 30.6.2021., 

Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo je donio sljedeći 

  

Z A K L J U Č A K 

 

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 

„Radost” Poreč-Parenzo, 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.           

 

 

Prilog:  

- prijedlog Odluke  

 

 

 GRADONAČELNIK 

                                       Loris Peršurić 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće, ovdje 

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti - ovdje 

3. Pismohrana – ovdje 

 

 

 

 

 



                
REPUBLIKA HRVATSKA 

  ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD POREČ - PARENZO  

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

       Gradsko vijeće 
KLASA: …………………. 

URBROJ: 2167/01-07-21-2 

Poreč-Parenzo, ……............2021. g. 

 

 

Na temelju članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(“Narodne novine” broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), članka 39. stavak 1. Statuta 

Dječjeg vrtića “Radost” Poreč-Parenzo i članka 41. stavak 2. Statuta Grada Poreča-

Parenzo (“Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13, 10/18 i 2/21), Gradsko 

vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj …….2021. godine donijelo je     

 

 

ODLUKU 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Radost” Poreč-Parenzo 

 

Članak 1. 

Za  ravnateljicu Dječjeg vrtića “Radost” Poreč-Parenzo imenuje se Divna 

Radola iz Poreča, Jože Šurana 13. 

 

Članak 2. 

 Divna Radola 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 

                                                      Zoran Rabar  

       

                  

DOSTAVITI: 

1. Gradonačelnik, ovdje 

2. Dječji vrtić “Radost”, Poreč, Rade Konačara 7 

3. Divna Radola, Poreč, Jože Šurana 13 

4. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje 

5. Pismohrana, ovdje 

 

 



Obrazloženje 

 

Pravna osnova: 

Pravna osnova za donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 

“Radost” (u daljnjem tekstu: DV „Radost”) su: Zakon o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), Statut DV 

„Radost” i Statut Grada Poreča-Parenzo (“Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ 

broj 2/13, 10/18 i 2/21). 

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 39. stavak 1. Statuta DV “Radost”.  

Člankom 41. stavak 2. Statuta Grada Poreča-Parenzo određeno je da Gradsko vijeće 

osniva radna tijela, bira i razrješava članove tih tijela, te bira, imenuje i razrješuje 

druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom.   

Ocjena stanja: 

DV „Radost” se obratio Gradu Poreču - Gradskom vijeću s molbom da Grad Poreč 

kao osnivač ove ustanove, temeljem članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju i članka 39. stavak 1. Statuta DV „Radost“, donese Odluku o 

imenovanju ravnatelja ustanove  

Uz molbu su priložili: Zapisnik sa 39. sjednice Upravnog vijeća održane 10.5.2021. 

godine, kojeg je sastavni dio i Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja DV „Radost” za razdoblje od 2021. do 2025. godine, tekst Natječaja za 

izbor i imenovanje ravnatelja DV „Radost” za mandatno razdoblje od 4 godine i 

Zapisnik s 40. sjednice Upravnog vijeća održane 8.6.2021., kojeg je sastavni dio i 

Odluka Upravnog vijeća da se osnivaču predloži da se za ravnateljicu DV „Radost“ 

imenuje Divna Radola.  

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja DV „Radost” za mandatno razdoblje od 4 

godine bio je objavljen 21.5.2021. u „Narodnim novinama“, oglasnoj ploči i 

internetskim stranicama DV „Radost”. Rok za podnošenje prijava bio je 8 dana od 

dana objave natječaja. U navedenom roku pristigla je samo jedna prijava i to sadašnje 

ravnateljice Divne Radola. Upravno vijeće je utvrdilo da je uz prijavu priložena i sva 

u natječaju tražena dokumentacija te je jednoglasno donesena Odluka da se osnivaču 

ustanove predloži da se Divna Radola imenuje ravnateljicom ustanove za naredne 4 

godine. 

U siječnju ove godine u DV „Radost” je izvršen inspekcijski nadzor Ministarstva 

znanosti, Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije, Područne službe prosvjetne 

inspekcije Rijeka. Rješenjem donesenim sredinom veljače DV „Radost” naređeno je 

da u Statutu regulira odredbu članka, kojom se uređuje na koji način se imenuje 

ravnatelj ustanove i gdje se objavljuje natječaj za imenovanje ravnatelja, sukladno s 

odredbom članka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama donesenim 

2019. godine (NN br. 127/19). Upravno vijeće DV „Radost” donijelo je u ožujku ove 

godine I. Izmjene i dopune Statuta, kojima je izvršeno traženo usklađivanje odredbi 

Statuta sa Zakonom.  

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama, koji je stupio na snagu 

1.1.2020. godine, mijenjan je članak kojim se određuje kako se ravnatelji imenuje i  

gdje se natječaj za imenovanje ravnatelja objavljuje. Tako je određeno da se 

ravnatelja imenuje na temelju javnog natječaja ako je osnivač ustanove Republika 

Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i da se natječaj 

objavljuje na mrežnim stranicama ustanove, a natječaj za imenovanje ravnatelja javne 

ustanove koju osniva Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i regionalne (područne) 



samouprave i u „Narodnim novinama“, dok je Zakonom o ustanovama iz 1993. bilo 

određeno da se natječaj objavljuje u javnim glasilima, a za ravnatelja javne ustanove 

koju osniva Republika Hrvatska i u „Narodnim novinama“.  

Dakle prije donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama 2019. 

godine, natječaj za imenovanje ravnatelja ustanove se objavljivao u javnim glasilima, 

a za ustanove kojih je osnivač jedinica lokalne samouprave nije postojala obveza 

objave natječaja i u „Narodnim novinama“. 

Zbog gore navedenih izmjena i dopuna u Zakonu o ustanovama, DV „Radost“ je 

rešenjem Prosvjetne inspekcije određeno da je obveza Vrtića provesti postupak objave 

natječaja za ravnatelja nakon usuglašavanja odredbi Statuta s odredbama Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama, odnosno provesti novi natječaj za 

imenovanje ravnatelja ustanove. 

Osnovna pitanja koja treba urediti Odlukom: 

Predloženom Odlukom imenuje se ravnateljica DV Radost na razdoblje od četiri 

godine i određuje kada Odluka stupa na snagu.          

Cilj donošenja Odluke: 

Cilj donošenja Odluke je imenovati ravnateljicu DV Radost, nakon postupka koji je 

proveden sukladno Rješenju Prosvjetne inspekcije.  

Sredstva potrebna za ostvarenje Odluke: 

Za realizaciju ove Odluke planirana su sredstva u Proračunu Grada Poreča i nije 

potrebno planirati dodatna sredstva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


