
 
 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIA 
        GRAD SLUNJ 
     GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 601-02/21-01/10 
URBOJ: 2133/04-03/01-21-3 
Slunj, 30. 11. 2021.  
 
 
Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o ustanovama  (“Narodne novine” 76/93, 
29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju  (“Narodne novine” 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), i članka 
25. stavka 1. podstavka 9. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 
20/09, 6/13, 15/13, 3/15 „Službeni glasnik Grada Slunja“ 1/18, 2/20, 6/20, 3/21 
i 5/21-pročišćeni tekst)) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 6. sjednici 
održanoj dana 30. 11. 2021. godine,  donijelo je 
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Slunj  

 
 

 
1. GORDANA KOVAČEVIĆ, odgojiteljica predškolske djece iz Slunja, Rastoke 32  
imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Slunj, na mandat od 4 (četiri) godine.  
 
2. Mandat imenovane započinje 12. prosinca 2021. godine .  
 
3. Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom 
glasniku Grada Slunja”.  
 

O b r a z l o ž e n j e 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Slunj dostavilo je prijedlog iza imenovanje  Gordane 
Kovačević, odgojiteljica predškolske djece, za ravnateljicu Dječjeg vrtića Slunj. U 
obrazloženju prijedloga navodi se da je u razdoblju od 6.do 14. listopada 2021. 
godine natječaj bio objavljen u Narodnim novinama  i na  mrežnim stranicama 
Vrtića. Na natječaj je prijavu dostavila kandidatkinja Gordana Kovačević. Upravno 
vijeće prijavu  je razmatralo na sjednici koja je održana 22.10.2021. godine, te je 
utvrdilo da kandidatkinja ispunjava sve propisane uvjete za ravnatelja. Upravno 
vijeće također ističe da gđa. Kovačević dugi niz godina uspješno i savjesno 
obnaša ravnateljsku dužnost u Vrtiću te kontinuiranim, odgovornim i marljivim 
radom doprinosi unapređenju i poboljšanju uvjeta boravka djece u vrtiću i   
radnih uvjeta svih zaposlenih, te se predlaže njeno imenovanje na ravnateljsku 
dužnost u narednom četverogodišnjem razdoblju.    
Sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju  ravnatelja Dječjeg vrtića imenuje Gradsko vijeće na prijedlog 
Upravnog vijeća.  
Gradsko je vijeće razmatralo i prihvatilo prijedlog Upravnog vijeća te je odlučilo 
kao u izreci. Prilikom utvrđivanja datuma početka mandata uzet je u obzir datum 
s kojim završava aktualni mandat imenovane.  
 
 
 



UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  
Kandidati koji su se prijavili na natječaj mogu pobijati odluku o imenovanju zbog 
bitne povrede postupka podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci. 
Tužba se podnosi u roku od 30 (tridedest) dana računajući od dana primitka 
Rješenja.  
 
 
DOSTAVITI:          PREDSJEDNIK 
1. Dječji vrtić Slunj            GRADSKOG VIJEĆA: 
2. Gordana Kovačević  
3. Odsjek za društvene djelatnosti       Jure Katić   
4. Pismohrana   
 
 


