
DJEČJI VRTIĆ „LIŠNJAK“ 
Pićan 60, 52332 Pićan 
OIB: 33562962067 

 

KLASA: 601-05/20-01/2 
URBROJ: 2144-01-02-20-5 
Pićan, 06. studenoga 2020. godine 
 

Na temelju članka 38. stavak 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 
47/99, 35/08, 127/19), članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(„Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), te članka 51. Statuta Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-4 od 20. listopada 
2020.g.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lišnjak“ na 2. redovnoj sjednici održanoj dana 06. 

studenoga 2020. godine, donosi  

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU RAVNATELJICE 

DJEČJEG VRTIĆA „LIŠNJAK“ PIĆAN 

1. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan predlaže predstavničkom tijelu osnivača 
da imenuje Kristinu Čule iz Orič 45, Pićan, OIB: 60057660906, odgajateljicu 
predškolske djece, ravnateljicom Dječjeg vrtića „Lišnjak Pićan, na mandat od četiri (4) 
godine, od 23.11.2020.g. do 23.11.2024. godine. 

O b r a z l o ž e n j e 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan objavilo je na mrežnim stranicama i oglasnim 
pločama Osnivača i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 28. listopada 2020. godine javni 
natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. Rok za podnošenje 
prijava bio je 8 dana od dana objave, zaključno sa 04. studenoga 2020.g. U natječaju je 

određeno da za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:  

• ispunjeni propisani uvjeti za odgojitelja ili stručnog suradnika u skladu sa Zakonom 
o završen preddiplomski sveučilišni studij – stručni prvostupnik predškolskog 

odgoja; završen sveučilišni diplomski studij – magistar predškolskog odgoja; 
završen studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u 
skladu s ranijim propisima (odgojitelj predškolske djece, nastavnik 
predškolskog odgoja), 

o VSS – profesor pedagogije ili diplomirani pedagog, odnosno magistar/a 
pedagogije; profesor psihologije ili diplomirani psiholog, odnosno magistar/a 
psihologije; diplomirani defektolog ili profesor defektologije, odnosno 
magistar/a defektologije, bez obzira na smjer; stručnjak edukacijsko-
rehabilitacijskog profila, bez obzira na smjer) 

• najmanje 5 (pet) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja 

• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova 

• osoba nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona. 

Na natječaj se prijavila jedna kandidatkinja: Kristina Čule.  

Upravno vijeće utvrdilo je da je prijava pravovremena i potpuna. 



Upravno vijeće je utvrdilo da kandidatkinja Kristina Čule ispunjava sve uvjete propisane 
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i uvjetima natječaja: kandidatkinja ima višu 
stručnu spremu – odgojitelj predškolske djece, položen stručni ispit, 14 godina i 8 mjeseci 
radnog iskustva na radnom mjestu odgojiteljice predškolske djece, zdravstvenu sposobnost 
za obavljanje poslova, protiv kandidatkinje se ne vodi kazneni postupak, prekršajni postupak, 
te ne postoje zapreke za zapošljavanje iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13). Sukladno navedenom Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan, predložilo je predstavničkom tijelu Općine Pićan imenovanje Kristine Čule za 
ravnateljicu Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, na četverogodišnji mandat.  

Članak 38. stavak 2. Zakona o ustanovama upućuje na imenovanje od strane predstavničkog 
tijela, a člankom 37. stavkom 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju utvrđeno je da 
ravnatelja/icu imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića. Istim člankom stavkom 2. utvrđeno je da se ravnatelj bira na temelju javnog natječaja 

koji raspisuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića u skladu sa Zakonom i Statutom. 

Slijedom svega navedenog, predlaže se predstavničkom tijelu osnivača da imenuje Kristinu 
Čule iz Orič 45, Pićan, OIB: 60057660906, odgajateljicu predškolske djece, ravnateljicom 
Dječjeg vrtića „Lišnjak Pićan, na mandat od četiri (4) godine, od 23.11.2020.g. do 23.11.2024. 

godine. 

Predsjednik Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

Daniel Stanić, v.r. 


