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 Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne no-
vine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 42. stavka 
1. i članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 i 137/15), te članka 
47. stavaka 1. i 5. i članka 86. Statuta Grada Vr-
gorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca 
broj 06/09, 02/13 i 05/14), gradonačelnik Grada Vr-
gorca, donosi   

R JE Š E NJ E
o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Vrgorac

1. Žana Jerkušić, Vukovarska 9., Vrgorac, 
razrješuje se, na Prijedlog Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac, s mjesta 
ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave 
u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada Vr-
gorca.

O b r a z l o ž e n j e 

Ravnateljica Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac, 
Žana Jerkušić iz Vrgorca, Vukovarska 9, razrješuje 
se zbog nepostupanja po propisima i općim aktima 
Ustanove i neizvršavanja odluka Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac. 

 Odredbom članka 69. Statuta Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Vrgorac određeno je da ravnatelj može 
biti razriješen prije isteka mandata na koje je imeno-
van ako ne postupa po propisima ili općim aktima 
vrtića ili neosnovano ne izvršava odluke tijela vrtića 
ili postupa protivno njima ili ako zanemaruje ili 
nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale 
ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelat-
nosti vrtića.

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgo-
rac je, uz prethodnu suglanost Osnivača, na svojoj 
19. sjednici održanoj 2. prosinca 2016. godine usvo-
jilo Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac, Klasa: 601-07/16-
01-02; Urbroj: 2195/01-222-02-16-01. Pravilnik o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Vrgorac je objavljen na oglasnoj ploči 
Vrtića 6. prosinca 2016. godine. Iako je prošlo više 
od šest mjeseci od dana stupanja na snagu, odredbe 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
nisu provedene od strane ravnateljice Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Vrgorac. 

 Unatoč jasno utvrđenim obvezama te rokovi-
ma izvršenja, ravnateljica nije provela Pravilnik o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Vrgorac,  čime je postupila protivno od-
luci Upravnog vijeća.

 Nije proveden članak 17. Pravilnika o unutarn-
jem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ 
Vrgorac u kojem nisu predviđena određena radna 
mjesta, a ravnateljica ne želi provesti otkazivanje 
ugovora o radu. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 
i načinu rada nije predvidio određena radna mjesta 
zbog financijskih razloga i usklađenja Pravilnika sa 
Državnim pedagoškim standardom. Naime, suk-
ladno članku 37. Državnog pedagoškog standarda 
predškolskog odgoja i naobrazbe dječji vrtić koji 
ima 17 do 20 odgojno-obrazovnih skupina ili 340 
do 400 djece ima tajnika, voditelja računovodstva 
i administrativno-računovodstvenog radnika zapo-
slenih sa punim radnim vremenom. Manji dječji 
vrtići kao što je Dječji vrtić „Pčelica“ Vrgorac 
zapošljavaju te radnike sukladno svojim potrebama 
uz suglasnost osnivača.

 Gradonačelnik Grada Vrgorca, Ante Pranić 
zatražio je 29. rujna. 2016. godine, Klasa: 601-02/16-
01/04, Urbroj: 2195/01-02/01-16-4 dostavu pot-
vrde suglasnosti Osnivača o potrebi zapošljavanja 
tajnika, voditelja računovodstva i administrativno-
računovodstvenog radnika. Ravnateljica je u 
svome odgovoru od 30. rujna 2016. godine, Kla-
sa:053-01/16-01/12, Urbroj: 2195/01-02/01-17-4 
odgovorila da se potvrda ne može pronaći u aktima 
vrtića. Osim toga određena radna mjesta (voditelj 
računovodstva)  ne ispunjavaju zakonski propisane 
uvjete Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih 
djelatnika te vrsti i stupnju spreme ostalih djelat-
nika u dječjem vrtiću, Klasa:601-01/97-01/303, Ur-
broj:532/1-97-1. Tim pravilnikom predviđeno je da 
voditelj računovodstva može biti osoba sa VSS ili 
VŠS, a u Dječjem vrtiću „Pčelica“ Vrgorac na tom 
mjestu se nalazi osoba sa SSS. 

 Ravnateljica nema pravo suspendirati 
donošenje općih akata ustanove, Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Vrgorac, jer joj takvo pravo ne pripada 
niti temeljem Zakona o ustanovama niti Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju.

 Naime, sukladno odredbi članka 64. Zakona o 
ustanovama, nadzor nad zakonitošću rada ustanove 
i općih akata obavlja nadležno ministarstvo, ako 
Zakonom nije određeno da nadzor obavlja drugo 
tijelo državne uprave. Na nadzor nad općim i 
pojedinačnim aktima te drugim poslovima koji se 
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u javnoj ustanovi obavljaju na temelju javne ovlas-
ti primjenjuju se propisi kojima se uređuje sustav 
državne uprave.
 
 Također, člankom 65. Zakona o ustanovama 
utvrđeno je ako zakonom, kojim se uređuje obavl-
janje određene djelatnosti, nije drugačije određeno, 
ravnatelj ustanove dužan je u roku od osam dana od 
dana donošenja dostaviti Statut tijelu iz članka 64. 
ovoga Zakona.  
 
 Ravnatelj javne ustanove dužan je u istom roku 
dostaviti i opći akt kojim se uređuju uvjeti i način 
obavljanja javne službe.  
 
 Ako tijelo iz članka 64. ovoga Zakona smatra 
da je Statut ili opći akt u suprotnosti s Ustavom, 
zakonom ili drugim propisom obustavit će ga od 
izvršenja i u roku od mjesec dana predložiti Vladi 
Republike Hrvatske da sporni akt poništi ili ukine. 
Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske kojim se 
poništava ili ukida statut ili opći akt, ustanova ima 
pravo pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom 
Republike Hrvatske. 
      
      Slijedom navedenog, a cijeneći činjenicu da 
je svaki Dječji vrtić pa tako i Dječji vrtić „Pčelica“ 
Vrgorac javna ustanova koja pruža javne usluge, 
njezini opći akti u koje spadaju i Statut i Pravilnici 
su opći akti koji su javni, na koje se odnosi upravni 
postupak, te koji su podložni kontroli zakonitosti 
putem nadležnih tijela od ovlaštenih osoba u zato 
određenom postupku. Kako je zakonitost i kontrola 
zakonitosti takvih akata određena zakonom te pra-
vo suspenzije odnosno obustave primjene pripada 
samo tijelu iz članka 64. Zakona o ustanovama, a 
ne i ravnatelju, to je ravnateljica svojim odbijanjem 
provođenja Pravilnika počinila povredu koja joj se 
stavlja na teret.
       Kako je nesporno da ravnateljica ne izvršava 
odluke Upravnog vijeća, Osnivača i postupa pro-
tivno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju 
i Zakonu o ustanovama kao prisilnim propisima, 
te da zanemarujući time svoju dužnost dovodi do 
mogućnosti da za Ustanovu nastanu smetnje u 
obavljanju djelatnosti, Upravno vijeće je pokrenulo 
proces razrješenja ravnateljice Žane Jerkušić.  
        Upravno vijeće donijelo je na svojoj 24. sjedni-
ci održanoj 1. ožujka 2017. godine Odluku o pokre-
tanju postupka razrješenja ravnateljice Dječjeg 
vrtića „Pčelica“ Vrgorac, klasa: 601-05/17-01/07, 
Urbroj: 2195/01-222-02-17-01. U članku 3. Odluke 
ravnateljica je bila dužna u roku od 8 dana od dana 
primitka Odluke dostaviti pismeno izvješće pred-
sjedniku Upravnog vijeća s dokazima o ispunjavan-

ju zakonskih obveza. Poziv na dostavu očitovanja o 
Odluci o pokretanju postupka razrješenja ravnatelji-
ce Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac upućen je 2. 
ožujka 2017. godine, Klasa: 601-05-17-01/07, Ur-
broj:2195/01-222-02-17-01. 

        Ravnateljica je dostavila odgovor 14. 03. 2017. 
godine s obrazloženjem:

 „Poštovani! 
Kao što Vam je poznato na bolovanju sam. Kada 
budem zdravstveno i radno sposobna, postupit ću 
po zakonu“. 

 Ravnateljica je bila na bolovanju od 23. 02. 
2017. godine do 01. 06. 2017. godine. 

 Nakon dolaska s bolovanja ravnateljica je na 27. 
sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ 
Vrgorac održanog 2. lipnja. 2017. godine obznanila 
Upravnom vijeću da je spremna provesti sve odluke 
Upravnog vijeća i Osnivača. U zapisniku sa 27. 
sjednice Upravnog vijeća „Dječjeg vrtića“  jasno 
stoji činjenica: „Ravnateljica će nastaviti raditi po 
aktima Vrtića i odlukama Upravnog vijeća“. Zbog 
toga je Upravno vijeće donijelo Odluku o obustavi 
postupka razrješenja ravnateljice Žane Jerkušić, 
Klasa: 601-05/17-01/11, Urbroj: 2195/01-222-02-
17-01. 

 Međutim, u periodu od 5. lipnja 2017. godine 
do 12. lipnja 2017. godine ravnateljica nije ništa 
poduzela po pitanju provođenja odluka Upravnog 
vijeća i Osnivača. Dapače, naglasila je 5. lipnja 
da ona odluke ne može provesti i očekuje da bude 
razriješena.

 Upravno vijeće je na svojoj 28. sjednici Up-
ravnog vijeća donijelo je Odluku o pokretanju 
postupka razrješenja ravnateljice Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Vrgorac. Sukladno članku 71. Statuta 
Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac prije donošenja 
odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati 
mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje. 
Ravnateljica Dječjeg vrtića je prisustovala 28. sjed-
nici Upravnog vijeća. Naglasila je da nakon anal-
iziranja novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 
i načinu rada dolazi do zaključka da se striktnom 
primjenom svih odredbi Pravilnika ne može za-
konito organizirati rad vrtića i da je sukladno za-
konu dužna podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti 
i zakonitosti novog Pravilnika. Tim riječima je dala 
do znanja Upravnom vijeću da je prekršila i odred-
be članka 64. i 65. Zakona o ustanovama jer je sve 
opće akte tebala dostaviti u roku od osam dana od 
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dana donošenja nadležnom tijelu iz članka 64. Za-
kona o ustanovama i time je nesavjesno obavljala 
svoje dužnosti tako da su mogle nastati veće smet-
nje u obavljanju djelatnosti vrtića.

 Ravnateljica se očitovala na Odluku o pokre-
tanju postupka razrješenja ravnateljice Dječjeg 
vrtića „Pčelica“ Vrgorac 23. lipnja 2017. godine.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Samostalni 
sektor za inspekcijski nadzor, Služba prosvjetne 
inspekcije – Područna jedinica Split provela je ins-
pekcijski nadzor po zahtjevu gradonačelnika Grada 
Vgrorca. Nadzor je proveden 3. studenog 2016. go-
dine, 30. studenog 2016. godine i 7. prosinca 2016. 
godine u Dječjem vrtiću Pčelica Vrgorac, Rješenjem 
brojčane oznake, Klasa:UP/I-600-04/16-01/00087, 
Urbroj:533-23-16-0002., pod točkom I. naređuje 
se DV Pčelica, Matice hrvatske 13., 21276 Vrgo-
rac da: 1. Zatraži odobrenje Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta za izvođeneje svih programa 
koje organiziraju; 2. Donese Kurikulum Vrtića za 
pedagošku godinu 2016. /2017.; 3. Uskladi broj 
djece po odgojno obrazovnim skupinama prema 
Državnom pedagoškom standardu predškolskog 
odgoja i naobrazbe; 4. Uredi vođenje pedagoške 
dokumentacije i evidencije; 5. Uredi uredsko po-
slovanje; 6. Učini dostupno javnosti Statut i ostale 
akte Vrtića.

 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Samo-
stalni sektor za inspekcijski nadzor, Služba prosv-
jetne inspekcije – Područna jedinica Split provela 
je inspekcijski nadzor po zahtjevu ravnateljice 
Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac. Nadzor je prove-
den 3. i 8 . veljače u Dječjem vrtiću Pčelica Vrgo-
rac, zapisnik Klasa:UP/I-600-04/17-01/00005, Ur-
broj:533-23-17-0001. Nadzor je pokrenut navodima 
iz podneska ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ u 
kojem ista novodi sljedeće: 1) da u Statutu Vrtića 
nije dana mogućnost „veta“ ravnatelja ako smatra 
da pojedine odluke Upravnog vijeća nisu u skla-
du sa Zakonom, a što je navedeno u Pravilniku o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića, 2) da 
radna mjesta i koeficijenti navedeni u Pravilniku 
o radu nisu u skladu sa Zakonom, 3) da u Pravil-
niku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića 
nisu predviđena mjesta tajnika i administativnog 
referenta, a koji već rade u ustanovi, 4) da sindikati 
nisu dali suglasnost na nevedene Pravilnike.

 Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o 
prosvjetnoj inspekciji (NN 61/11,16/12) i članka 
96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku 
(NN 47/09) i podlozi činjenica utvrđenih u nad-
zoru obavljenom dana 3. i 8. veljače 2017. go-

dine u Dječjem vrtiću „Pčelica“ Vrgorac, Viša 
prosvjetna inspektorica donijela je RJEŠENJE, 
Klasa:UP/I-600-04/17-01-00005, Urbroj: 533-
23-17-0002 u kojem se naređuje Dječjem vrtiću 
„Pčelica“ Vrgorac da odredbe članka 17. Pravil-
nika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 
vrtića Pčelica, a koje se odnose na radno mjesto 
„spremačica-pralja“ uskladi s Državnim pedagoškim 
standardom i Pravilnikom o vrsti stučne spreme 
stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme 
ostalih djelatnika u dječjem vrtiću. Upravno vijeće 
vrtića donijelo je Odluku o usklađenju. 

 Temeljem toga, radnici koji nisu predviđeni 
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Vrtića, a ravnateljica ne želi provesti njihovo otka-
zivanje ugovora o radu nisu sporni u rješenju Mini-
starstva znanosti i obrazovanja, Samostalni sektor 
za inspekcijski nadzor, Služba prosvjetne inspekcije 
– Područna jedinica Split nakon provedenog inspe-
kcijskog postupka. 

 Slijedom navednog više nego očito je nam-
jera ne provođenja odluka Upravnog vijeća i 
Osnivača. Navedenim nepostupanjem ravnateljica 
je izvršila povrede utvrđene Odredbom članka 69. 
Statuta Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac kojima 
je određeno da ravnatelj može biti razriješen prije 
isteka mandata na koje je imenovan ako ne postupa 
po propisima ili općim aktima vrtića ili neosnovano 
ne izvršava odluke tijela vrtića ili postupa protivno 
njima ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svo-
je dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće 
smetnje u obavljanju djelatnosti vrtića.

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vr-
gorac je na svojoj 30. sjednici održanoj 20. sprn-
ja 2017 godine utvrdilo Prijedlog Rješenja o 
razriješenju ravnateljice i imenovanju vršiteljice 
dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vr-
gorac, a sukladno članku 38. stavcima 3. i 9. Za-
kona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Nar-
odne novine“ – 10/97, 107/07,94/13). Usvojeni akti 
dostavljeni su na protokol Gradske uprave Grada 
Vrgorca danas 21.srpnja 2017.godine, a njihov sas-
tavni dio čine svi akti postupka razrješenja ravan-
teljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac, te akti o 
provedenim inspekcijskim nadzorima prosvjetne 
inspekcije nadležnog ministarstva. 

 Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 02. 
sjednici, održanoj 27. sprnja. 2017.godine usvo-
jilo je Zaključak o podržavanju prijedloga akta 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac 
o razriješenju ravnateljice i imenovanju vršiteljice 
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dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vr-
gorac, brojčane oznake KLASA:021-05/17-01/81  
URBROJ: 2195/01-01/01-17-1. 

 Sastavni dio ovog obrazloženja su dokumenti 
postupka nadzora prosvjetne inspekcije nadležnog 
Ministarstva i dokumenti postupka razrješenja 
ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac, i to 
kako slijedi u privitku:

1. Zapisnik Ministarstva znanosti i obrazovan-
ja, Samostalni sektor za inspekcijski nadzor, 
Služba prosvjetne inspekcije – Područna jedinica 
u splitu, Klasa:UP/I-600-04/16-01/00087, Ur-
broj:533-23-16-0001 od 3. studenog 2016. godine,

2. Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovan-
ja, Samostalni sektor za inspekcijski nadzor, 
Služba prosvjetne inspekcije – Područna jedinica 
u Splitu, Klasa:UP/I-600-04/16-01/00087, Ur-
broj:533-23-16-0002 od 7. prosinca 2016. godine,

3. Zapisnik Ministarstva znanosti i obrazovanja, 
Samostalni sektor za inspekcijski nadzor, Služba 
prosvjetne inspekcije – Područna jedinica u splitu, 
Klasa:UP/I-600-04/16-01/17-01/000500087, Ur-
broj:533-23-17-0001 od 8. veljače 2017. godine,

4. Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovan-
ja,  Samostalni sektor za inspekcijski nadzor, 
Služba prosvjetne inspekcije – Područna jedinica 
u Splitu, Klasa:UP/I-600-04/17-01/00005, Ur-
broj:533-23-17-0002 od 15. veljače 2017. godine,

5. Odluka o pokretanju postupka razrješenje 
ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac, 
brojčane oznake, Klasa:601-05/17-01/07, Ur-
broj:2195/01-222-02-17-01 od 01. 03. 2017. go-
dine,

6. Poziv na dostavu očitovanja o Odluci o pokre-
tanju postupka razrješenje ravnateljice Dječjeg 
vrtića „Pčelica“ Vrgorac, brojačne oznake, Klasa: 
601-05/17-01/07, Urbroj:2195/01-222-02-17-01, 
od 02. 03. 2017. godine,

7. Očitovanje ravnateljice Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Vrgorac od 14. 03. 2017. godine,

8. Odluka o obustavi postupka razrješenja 
ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac Žane 
Jerkušić, brojčane oznake, Klasa:601-05/17-01/11, 
Urbroj:2195/01-222-02-17-01 od 02. 06. 2017. go-
dine,

9. Zapisnik sa 27. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića „Pčelica“ Vrgorac, brojčane oznake, Klasa: 
601-01/16-01/15, Urbroj:2108-601-02-16-01-16 od 
02. 06. 2017. godine,

10. Odluka o pokretanju postupka razrješenja 
ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac, 
brojčane oznake, Klasa:601-05/17-01/13, Ur-
broj:2195-222-02-17-01 od 14. 06. 2017. godine,

11.  Zapisnik sa 28. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića „Pčelica“ Vrgorac, brojčane oznake, Kla-
sa:601-01/16-01/15, Urbroj:2108-601-02-16-01-17 
od 14. 06. 2017. godine,

12.  Poziv na dostavu očitovanja o Odluci o pokre-
tanju postupka razrješenja -ravnateljice Dječjeg 
vrtić „Pčelica“ Vrgorac, brojčane oznake, Kla-
sa:601-05/17-01/14, Urbroj:2195/01-222-02-17-01 
od 19. 06. 2017. godine,

13.  Očitovanje ravnateljice Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Vrgorac od 23. 06. 2017. godine.

14. Zapisnik sa 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića „Pčelica“ Vrgorac, brojčane oznake, Kla-
sa:601-01/16-01/15, Urbroj:2108-601-02-16-01-19 
od 20. 07. 2017. godine,

15. Prijedlozi Rješenja o razriješenju  i imenovan-
ju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Vrgorac usvojeni od strane Upravnog 
vijeća, brojčane oznake, Klasa:601-01/17-01-15 
Urbroj: 2195-601-02-17-01-20. (Prijedlog riješenja 
o razrješenju ravanateljice Dječjeg vrtića  „Pčelica“ 
Vrgorac). 

16. Zaključak Gradskog vijeća Grada Vrgorca 
o podržavanju prijedloga akta Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića  „Pčelica“ Vrgorac o razrješenju 
ravnateljice i imenovanju vršiteljice dužnosti 
ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac, Kla-
sa: 021-05/17-01/81, Urbroj: 2195/01-01/01-17-1.

Klasa: UP/I-601-01/17-01/02
Urbroj: 2195/01-222-17-2
Vrgorac, 1. kolovoza, 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD VRGORAC

GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.
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     Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne no-
vine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 42. stavka 
1. i članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 i 137/15), te članka 
47. stavaka 1. i 5. i članka 86. Statuta Grada Vr-
gorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca 
broj 06/09, 02/13 i 05/14), gradonačelnik Grada Vr-
gorca, donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac

1.  Snežana Vuleta, Pod Glavicom 29., Vrgo-
rac, imenuje se, na Prijedlog Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac, za vršiteljicu 
dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ 
Vrgorac, sve do okončanja postupka natječaja 
za imenovanje ravnatelja, a najdulje godinu 
dana.

2.  Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave 
u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada Vrgor-
ca.

O b r a z l o ž e n j e

     Snežana Vuleta, Pod Glavicom 9., Vrgorac 
imenuje se za vršiteljicu dužnosti ravnateljice 
Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac, a sukladno članku 
37. stavku 9. Zakona o predškolskom odgoju i ob-
razovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 
94/13) koji propisuje: „u slučaju razrješenja imeno-
vat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a dječji vrtić 
dužan je raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 
dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti“.

     Na temelju članka 44. stavka 3. Zakona o 
ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97 
i 47/99, 35/08), članka 37. stavka 3. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju „Narodne no-
vine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13.) i članaka 70. i 
72. Statuta Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac od 04. 
11. 2016. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Vrgorac na 30. sjednici održanoj 20. 
srpnja 2017. godine, donijelo je Prijedlog riješenja 
o imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg 
vrtića „Pčelica“Vrgorac, kojim se predlaže da se za 
vršiteljicu dužnosti ravnatelja imenuje Snežana Vu-
leta, a koja po konstataciji Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića „Pčelica“ Vgrorac, ispunjava uvjete utvrđene 
člankom 37. Zakona o predškolskom odgoju i ob-
razovanju „Narodne novine“broj 10/97, 107/07 i 

94/13.) – „za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti 
imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatel-
ja dječjeg vrtića“, a koji su propisani člankom 37., 
stavkom 1. Zakona o predškolskom odgoju i ob-
razovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 
i 94/13.) - „za ravnatelja dječjeg vrtića može biti 
imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgo-
jitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godi-
na radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja“.

     Usvojeni akt dostavljen je na protokol Grad-
ske uprave Grada Vrgorca danas 21.srpnja 2017.
godine, a njegov sastavni dio je zapisnik sa 30. 
sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ 
Vrgorac. Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 
02. sjednici, održanoj 27. sprnja. 2017.godine us-
vojilo je Zaključak o podržavanju prijedloga akta 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac 
o razriješenju ravnateljice i imenovanju vršiteljice 
dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vr-
gorac, brojčane oznake KLASA:021-05/17- 01/81
URBROJ:2195/01-01/01- 17-1.

        Mandat vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg 
vrtića „Pčelica“ Vrgorac traje sve do okončanja 
postupka natječaja za imenovanje ravnatel-
ja, a najdulje godinu dana. Sastavni dio ovog 
obrazloženja su dokumenti postupka imenovanja 
vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Vrgorac, i to kako slijedi u privitku:

1.   Prijedlozi Rješenja o razriješenju i imenovan-
ju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Vrgorac usvojeni od strane Upravnog 
vijeća, brojčane oznake, Klasa:601- 01/17-01- 15 
Urbroj: 2195-601-02-17- 01-20. (Prijedlog riješenja 
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravanateljice 
Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac).

2. Zapisnik sa 30. sjednice Upravnog vijeća 
Djčejeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac držane dana 
20.srpnja. 2017.godine.

Klasa: UP/I-601-01/17-01/02
Urbroj: 2195/01-222-17-3
Vrgorac, 1. kolovoza, 2017. 
 
 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRGORAC

GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.



2. kolovoza, 2017. - 14/17 Stranica 7



2. kolovoza, 2017. - 14/17Stranica 8


