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REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PIĆAN 
Općinsko vijeće 

 

Pićan 40, 52332 Pićan 
Tel: +385 52 887 048, Fax: +385 52 887 058 
E-mail: opcina.pican@pu.t-com.hr 
Web: www.pican.hr 
OIB: 30638625602 

 

KLASA: 021-05/21-01/10 
URBROJ: 2144/05-03-01-21-11 
Pićan, 14. rujna 2021. godine 
 

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 

107/07, 94/13, 98/19), članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan br. 6/18, 3/21, 4/21 – 

pročišćeni tekst), te članka 51. Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-

01-02-20-4 od 20.10.2020.g., KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-5 od 20.10.2020.g. – 1. 

izmjene i dopune, KLASA: 601-05/21-01/09, URBROJ: 2144-01-02-21-3 od 18.08.2021.g. – 2. izmjene i 

dopune), na temelju prijedloga Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601-05/21-01/12, 

URBROJ: 2144-01-02-21-3 od 06. rujna 2021.g.), Općinsko vijeće Općine Pićan na redovnoj sjednici održanoj 

dana 14. rujna 2021. godine, donosi  
 

ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA „LIŠNJAK“ PIĆAN 

 

1. Imenuje se Kristina Čule iz Orič 45, Pićan, OIB: 60057660906, odgajateljica predškolske djece, za 

ravnateljicu Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, na mandat od četiri (4) godine. 

2. Mandat imenovane započinje 20. rujna 2021. godine. 

3. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 

Obrazloženje 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan objavilo je u „Narodnim novinama“, na mrežnim stranicama i 

oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Lišnjak“ i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 20. kolovoza 2021. 

godine javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. Rok za podnošenje prijava 

bio je 10 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, zaključno sa 30. kolovoza 2021.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 

• 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), 

• 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) 
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- 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 su se prijavile dvije kandidatkinje: Kristina Čule i Adisa Zulić Gubeljić.  

Upravno vijeće utvrdilo je da su prijave pravovremene i potpune.  

Upravno vijeće je utvrdilo da su obje prijave potpune, kandidatkinje su dostavile svu traženu dokumentaciju 

(životopis, presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, presliku dokaza o položenom stručnom ispitu, dokaz o 

radnom iskustvu, presliku osobne iskaznice, dokaz o nepostojanju zapreka za osnivanje radnog odnosa), te 

da se kandidatkinja Adisa Zulić Gubeljić poziva na ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno 

Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te sukladno tome dostavlja 

potrebnu dokumentaciju kao dokaze potrebne za ostvarivanje prava. 

Upravno vijeće utvrđuje da je pregledom prijava ustanovljeno da obje kandidatkinje ispunjavaju uvjete za 

prijem na radno mjesto: kandidatkinja Adisa Zulić Gubeljić ima završen sveučilišni diplomski studij – magistra 

predškolskog odgoja, ima 6  godina i 5 mjeseci radnog staža kao odgojitelj predškolske djece, položen stručni 

ispit, te nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona. Kandidatkinja Kristina Čule ima 

višu stručnu spremu – odgojitelj predškolske djece, položen stručni ispit, 14 godina i 9 mjeseci radnog iskustva 

na radnom mjestu odgojiteljice predškolske djece i 9 mjeseci radnog iskustva na radnom mjestu ravnateljice 

Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, te nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona. 

Pri tome prednost pri zapošljavanju koju ostvaruje kandidatkinja Adisa Zulić Gubeljić sukladno Zakonu o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji nema značaj da bi, u situaciji kada su 

se javile dvije kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete natječaja, nju trebalo automatski imenovati ravnateljicom, 

već je potrebno ocijeniti prijave obje kandidatkinje, pa ako se ocijeni da njihove prijave u jednakoj mjeri 

zadovoljavaju, tada bi ona imala prednost. 

Upravno vijeće je pregledom prijava utvrdilo da zbog dugogodišnjeg radnog iskustva na poslovima odgajatelja 

i prethodnog radnog iskustva na poslovima ravnatelja dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, Kristina Čule predstavlja 

bolju kandidatkinju u odnosu na Adisu Zulić Gubeljić. 

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 naprijed navedenog, Općinsko vijeće Općine Pićan prihvatilo je prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića „Lišnjak“ Pićan od 06. rujna 2021. godine (KLASA: 601-05/21-01/12, URBROJ: 2144-01-02-21-3) i 

donijelo Odluku o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike 

Hrvatske u roku od 30 dana od primitka Odluke. 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Daniel Stanić, v.r. 
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Dostaviti: 

1. Kristina Čule, Orič 45, Pićan 

2. Adisa Zulić Gubeljić, Matije Vlačića 4, Labin 

3. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, Pićan 60, Pićan 

4. Pismohrana, ovdje 


