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REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PIĆAN 

Općinsko vijeće 
 

Pićan 40, 52332 Pićan 

Tel: 052/887-048, Fax: 052/887-058 

E-mail: opcina.pican@pu.t-com.hr ; www.pican.hr 

OIB: 30638625602 
 

KLASA: 024-01/22-01/3 
URBROJ: 2163-30-03-22-4 
Pićan, 28. siječnja 2022. godine 
 
Na temelju članka 38. 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), članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 –
pročišćeni tekst) te na temelju prijedloga Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ (KLASA: 003-06/22-
01/01, URBROJ: 2163-30-54-86-02-22-4 od 19. siječnja 2022.g.), Općinsko vijeće Općine Pićan na 
redovnoj sjednici održanoj dana 28. siječnja 2022. godine, donosi 

 

ODLUKU 
 O  IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA „LIŠNJAK“ 

 
1. Imenuje se Kristina Čule iz Orič 45, Pićan, OIB: 60057660906, odgojiteljica predškolske djece, za 
ravnateljicu Dječjeg vrtića „Lišnjak“, na mandat od četiri (4) godine, koji počinje teći od 02. veljače 2022. 
godine. 
2. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 
 

Obrazloženje 
 

          Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lišnjak“ raspisalo je javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice 
Dječjeg vrtića „Lišnjak“ koji je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje, mrežnim stranicama vrtića i osnivača te u Narodnim novinama. U natječaju je određeno 
da za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića „Lišnjak“ može biti imenovana osoba koja zadovoljava uvjete propisane 
člankom 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i uvjete iz Natječaja. 
            Upravno vijeće je na sjednici održanoj dana 19. siječnja 2022. godine, po isteku roka za prijave, 
izvršilo uvid u pristiglu natječajnu dokumentaciju prijavljenih te utvrdilo da su u natječajnom roku stigle 
dvije prijave i to od:  Kristine Čule  i A. Z.G.  
            Nakon uvida u cjelokupnu dokumentaciju pristiglih prijava, konstatiralo se da su se obje 
kandidatkinje: Kristina Čule i A.Z.G. pravovremeno javile na natječaj, ali da kandidatkinja  A.Z.G. ne 
udovoljava  zakonskim uvjetima jer nije zadovoljen uvjet 5 godina rada u struci, odnosno u predškolskom 
odgoju sukladno članku 37. stavku 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te mišljenja nadležnog 
Ministarstva (KLASA: 601-01/22-01/01, URBROJ: 2163-30-54-86-01-22-3) i nije dokazala vjerodostojnost  
rješenja o pravu priznanja inozemne visokoškolske kvalifikacije za potrebe zapošljavanja u Republici 
Hrvatskoj jer nije dostavila zadnju stranicu tog rješenja, te radi toga ne ispunjava sve propisane uvjete za 
raspisano slobodno radno mjesto.  
         Prijava Kristine Čule ispunjava sve zakonske uvjete te uvjete iz natječaja sukladno članku 37. 
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 
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         Slijedom navedenog, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lišnjak“ predlaže Osnivaču da imenuje Kristinu 
Čule za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Lišnjak“ na mandat od četiri (4) godine koji teče od 02. veljače 2022. 
godine.  
         Članak 38. stavak 2. Zakona o ustanovama upućuje na imenovanje od strane predstavničkog tijela, 
a člankom 37. stavak 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. Temeljem čl. 77.a. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi protiv pojedinačnih akata predstavničkog tijela, ako posebnim zakonom nije 
drugačije uređeno, ne može se izjaviti žalba već pokrenuti upravni spor.  
 
         Slijedom gore navedenog, Općinsko vijeće Općine Pićan je prihvatilo prijedlog Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića „Lišnjak“ od 19. siječnja 2022. godine i donijelo Odluku kao u izreci.  
 
Uputa o pravnom lijeku:  
 
         Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, već prijavljeni kandidati imaju pravo pregleda natječajnog 
materijala i u roku od 15 dana od primitka obavijesti mogu zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda, 
te mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 
dana od dostave rješenja.  
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE PIĆAN 

Daniel Stanić 


