
 

 

 

 

 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

 

KLASA: 080-04/18-01/32 
URBROJ: 2103/01-01-18-4 
Bjelovar, 11. prosinca 2018.  
 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg 

vrtića Bjelovar 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt rješenja o imenovanju 

ravnateljice Dječjeg vrtića Bjelovar i u povodu toga donio sljedeći  
 

    
         ZAKLJUČAK  
 
 
Utvrđuje se Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 

Bjelovar kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  
Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 

pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje i sport Milan Mateković.  
 
 

         GRADONAČELNIK 
                                                                                                

                  Dario Hrebak  
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport  
 
KLASA: 080-04/18-01/32 
URBROJ: 2103/01-07-18-3 
Bjelovar,11. prosinca 2018. 
 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara 
Dario Hrebak 

 
 

 PREDMET: Nacrt Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bjelovar 

 

 

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Rješenja o 
imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bjelovar, utvrdi ga kao Prijedlog i uputi 
Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 

 
 
 

  PROČELNIIK 
mr.sc. Milan Mateković 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  

GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 080-04/18-01/32 
URBROJ: 2103/01-02-18-2 
Bjelovar, ___. prosinca 2018 
 

NACRT 
 Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju  („Narodne novine“, broj 10/97,107/07 i 94/13), i članka 31. stavka 1. 
točke 18. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13 i 
1/18) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na __. sjednici održanoj __.prosinca 2018. 
godine donosi  
 
 
 

RJEŠENJE 
 o imenovanju ravnateljice 

  Dječjeg vrtića Bjelovar  
 

I. 
 

 Anna Lauš, odgojiteljica predškolske djece iz Bjelovara, imenuje se za 
ravnateljicu Dječjeg vrtića Bjelovar. 

 
II.  

 
 Ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine.  
 Mandat ravnateljice započinje s danom 17. ožujka 2019. godine. 
 
 

III. 
 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Bjelovara“.  
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Temeljem članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) (u duljenjem tekstu: Zakon) ravnatelja 
imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća dječjeg 
vrtića. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti 
ponovno imenovana. 



 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar, temeljem odredbi Zakona i odredbi 

članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar, donijelo je Odluku kojim se pokreće 
postupak izbora ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Bjelovar na mandatno razdoblje od 
četiri (4) godine. 

 
 Sukladno odredbi članaka 48. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar 
odluku o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića Bjelovar donosi 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar, najkasnije tri (3) mjeseca prije isteka 
mandata.  

Natječaj je objavljen 19. studenoga na Mrežnoj stranici Dječjeg vrtića 
Bjelovar, Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u „Bjelovarskom listu“, 
s rokom od petnaest (15) dana od dana objave za podnošenje zahtjeva. 

Upravno vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 7. prosinca 2018. godine 
konstatira da je na natječaj u roku pristigla ukupno jedna (1) prijava sa svim 
potrebnim prilozima i to: 

- Anna Lauš odgajateljica predškolske djece iz Bjelovara, A. Šoljana 4, 
odgojno obrazovna radnica Dječjeg vrtića Bjelovar, u radnom odnosu na 
neodređeno vrijeme, a obnaša dužnost ravnateljice Dječjeg vrtića Bjelovar. 

 
Mandat ravnateljici ističe 17. ožujka 2019. godine. 
 

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar 10. prosinca 2018. godine dostavilo je 
Upravnom odjelu za odgoj, obrazovanje i sport Prijedlog imenovanja ravnateljice 
Dječjeg vrtića Bjelovar. Upravni odjel je izradio Nacrt Rješenja o imenovanju 
ravnatelja Dječjeg vrtića Bjelovar, uputio ga Gradonačelniku Grada Bjelovara na 
razmatranje i utvrđivanje Prijedloga Rješenja. Gradonačelnik Grada Bjelovara 
utvrdio je Prijedlog navedenoga Rješenja i uputio ga Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje. 
 Gradsko vijeće prihvatilo je Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja 
Dječjeg vrtića Bjelovar i donijelo Rješenje kao u izreci. 
 
Uputa o pravnom lijeku: 
 

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor 
tužbom pred Upravnim sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku od trideset 
dana od dana dostave ovog Rješenja.  

Tužba se predaje neposredno Upravnom sudu u Zagrebu ili putem pošte 
preporučeno. 

 
 

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA 

Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
 
Dostaviti: 
1. Anna Luš, A.Šoljana 4,Bjelovar  
2. Dječji vrtić Bjelovar, Trg A.G.Matoša 8 a 
3. Arhiva, ovdje 
 
 
 
 



 
 

 
OBRAZLOŽENJE 

 
Temeljem članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) (u duljenjem tekstu: Zakon) ravnatelja 
imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća dječjeg 
vrtića. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti 
ponovno imenovana. 

 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar, temeljem odredbi Zakona i odredbi 

članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar, donijelo je Odluku kojim se pokreće 
postupak izbora ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Bjelovar na mandatno razdoblje od 
četiri (4) godine. 

 
 Sukladno odredbi članaka 48. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar 
odluku o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića Bjelovar donosi 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar, najkasnije tri (3) mjeseca prije isteka 
mandata.  

Natječaj je objavljen 19. studenoga na Mrežnoj stranici Dječjeg vrtića 
Bjelovar, Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u „Bjelovarskom listu“, 
s rokom od petnaest (15) dana od dana objave za podnošenje zahtjeva. 

Upravno vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 7. prosinca 2018. godine 
konstatira da je na natječaj u roku pristigla ukupno jedna (1) prijava sa svim 
potrebnim prilozima i to: 

- Anna Lauš odgajateljica predškolske djece iz Bjelovara, A. Šoljana 4, 
odgojno obrazovna radnica Dječjeg vrtića Bjelovar, u radnom odnosu na 
neodređeno vrijeme, a obnaša dužnost ravnateljice Dječjeg vrtića Bjelovar. 

 
Mandat ravnateljici ističe 17. ožujka 2019. godine. 
 

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar 10. prosinca 2018. godine dostavilo je 
Upravnom odjelu za odgoj, obrazovanje i sport Prijedlog imenovanja ravnateljice 
Dječjeg vrtića Bjelovar. Upravni odjel je izradio Nacrt Rješenja o imenovanju 
ravnatelja Dječjeg vrtića Bjelovar. 
 

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri navedeni Nacrt 
Rješenja, utvrdi ga kao Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na 
razmatranje i donošenje. 

 
Izradila: 

Ivana Drljača  
 

PROČELNIIK 
mr.sc. Milan Mateković 
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