
Na temelju članka 60. Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“ („Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 8/13, 3/16. i 5/16), članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(„Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, i 94/13. i 98/19) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za 
izbor i imenovanje ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“,  KLASA:112-03/21-01/03, 
URBROJ:2189/16-21-01 od 27. svibnja 2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ na 
svojoj 39. sjednici održanoj 20. kolovoza 2021. godine, donijelo je 
 
 

P R I J E D L O G    O D L U K E 
o izboru i  imenovanju ravnatelja - odgojitelja  

Dječjeg vrtića „Potočnica“  
 

 
 1. MARIJA JAKELIĆ iz Pitomače, Dravska 24, OIB:53612165568, izabire se i imenuje  
ravnateljem - odgojiteljem Dječjeg vrtića „Potočnica“ na vrijeme od četiri godine. 
 
 2. Imenovana iz točke 1. ove Odluke dužna je stupiti na poslove ravnatelja - odgojitelja 
Dječjeg vrtića „Potočnica“ s danom 01. listopada 2021. godine. 
 
 3. Opis i popis poslova ravnatelja - odgojitelja  prikazan je u članku 17. Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“ (KLASA: 022-02/14-01/02, 
URBROJ:2189/16-14-02 od 18. ožujka 2014. godine), izmjene i dopune Pravilnika KLASA:601-02/16-
02/25, URBROJ:2189/16-06-04 od 20. prosinca 2016. godine), II. izmjene Pravilnika 
(KLASA:601/02/17-02/13, URBROJ:2189/16-17-04 od 05. listopada 2017. godine) i III. izmjene i 
dopune Pravilnika (KLASA:601/02/19-01/21, URBROJ:2189/16-19-03 od 03. prosinca 2019. godine). 
 
 4. Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e: 
 

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ dana 30. srpnja 2021. godine raspisalo je i objavilo 
na mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama 
i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Potočnica“, javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja - odgojitelja 
Dječjeg vrtića „Potočnica“ kojim su propisani uvjeti, odnosno da za ravnatelja - odgojitelja može biti 
imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika sukladno Zakonu o 
predškolskom odgoju i obrazovanju te da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti 
predškolskog odgoja. Pored poslova ravnatelja, ravnatelj - odgojitelj obavlja i poslove odgojitelja, a 
imenuje se na vrijeme od četiri godine. Rok za podnošenje prijava bio je 15 dana od dana objave 
natječaja, odnosno do 16. kolovoza 2021. godine. Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač Dječjeg 
vrtića na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića. 

U zakonskom roku na javni natječaj pristigle su dvije zamolbe i to od Ivane Maras iz Pitomače, 
Dragutina Domjanića 1 i Marije Jakelić iz Pitomače, Dravska 24.  

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ nakon razmatranja natječajne dokumentacije 
utvrdilo je da kandidatkinje ispunjavaju sve tražene uvjete i predložilo je Općinskom vijeću Općine 
Pitomača izbor i imenovanje MARIJE JAKELIĆ za ravnatelja - odgojitelja  Dječjeg vrtića „Potočnica“. 



 Slijedom naprijed navedenog, a temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19) i članka 60. stavka 2.  Statuta 
Dječjeg vrtića „Potočnica“, odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku: 
 Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred 
nadležnim Upravnim sudom u roku od 30 dana od dostave Ove Odluke. 
 
 
KLASA:112-03/21-01/03 
URBROJ:2189/16-21-04 
Pitomača, 20. kolovoza 2021. 
 
 

UPRAVNO VIJEĆE 
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