
                                  
R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 601-01/19-01/1 

URBROJ: 2186/026-01-20-1 

Varaždinske Toplice,   2020. 

 

Na temelju članka 77.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 

144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97., 107/07., 94/13., 98/19.), članka 38. 

stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.), 

članka 31. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik 

Varaždinske županije“, broj 7/13., 26/13., 38/13., 4/18., 42/18. i 46/19.) i članka 26. 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske 

županije“, broj 7/13., 26/13.,  4/18. i 83/19.), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na 

sjednici održanoj  2020. godine donosi  

 

RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice 

 

I. 

 

 Linda Novačić, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iz Varaždinskih 

Toplica, Antuna Mihanovića 7, Varaždinske Toplice imenuje se  ravnateljicom Dječjeg vrtića 

Tratinčica Varaždinske Toplice na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od dana 

isteka ranijeg mandata nadalje. 

 

II. 

 

 Izreka ovog Rješenja objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“. 

 

O b r a z l o ž e nj e  

 

 Odredbom čl. 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“, broj: 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., u nastavku skraćeno: ZPOO), propisano je da 

ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća dječjeg 

vrtića. Budući da je Dječji vrtić Tratinčica Varaždinske Toplice, osnovan kao ustanova, to se, 

na poslovanje istog odgovarajuće primjenjuju i odredbe Zakona o ustanovama („Narodne 

novine“, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., u nastavku skraćeno: ZU) kao propisa koji 

predstavlja sedes materiae pravnog uređenja ustanova. Odredbom čl. 38. st. 2. ZU tako je 

propisano da se zakonom ili aktom o osnivanju može odrediti da ravnatelja javne ustanove 

imenuje Vlada Republike Hrvatske, nadležno ministarstvo ili predstavničko tijelo jedinice 



lokalne samouprave. Nadalje, odredbom čl. 38. st. 3. i 4. Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica 

Varaždinske Toplice (u nastavku skraćeno: Statut DV Tratinčica), propisano je da ravnatelja 

imenuje i razrješava osnivač – Grad Varaždinske Toplice na prijedlog Upravnog vijeća. 

Sukladno navedenome, izvjesno je kako nadležnost za donošenje odluke o imenovanju 

ravnatelja Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice, pripada Gradskom vijeću Grada 

Varaždinskih Toplica, kao donositelju pojedinačnog upravnog akta u smislu odredbe čl. 77.a. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 

60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., u 

nastavku skraćeno: ZLP(R)S).  

 

 Postupak imenovanja ravnatelja javnog muzeja nadalje je propisan odredbom čl. 37. 

ZPOO-a-a koja stipulira da se ravnatelj bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje 

upravno vijeće dječjeg vrtića u skladu sa zakonom i statutom, da se ravnatelj bira na mandat 

od četiri godine te da ista osoba može biti ponovno imenovana. Istom odredbom propisano je 

da su stručni uvjeti za imenovanje ravnatelja, i to da za ravnatelja može imenovana osoba 

koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog 

staža u djelatnosti predškolskog odgoja.  

 

 Postupajući sukladno navedenim odredbama, uvažavajući okolnost skorog isteka 

mandata ravnateljice Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice, Upravno vijeće 

navedene ustanove raspisalo je i provelo javni natječaj. Na temelju odluke Upravnog vijeća 

vrtića KLASA: 112-01/19-01/4, URBROJ: 2186/026-380-19-1 od 22. studenog 2019. Javni 

natječaj objavljen je dana 24. studenog 2019. u Večernjem listu. Na raspisani natječaj 

zaprimljena je zamolba sadašnje ravnateljice, gospođe Novačić.  

 

 Administrativnu obradu predmetne prijave izvršilo je Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

Tratinčica Varaždinske Toplice koje je ujedno dopisom od dana 13. prosinca 2019. 

obavijestilo Grad Varaždinske Toplice o provedenom natječaju, kao i okolnosti da je 

zaprimljena prijava potpuna i valjana. Upravno vijeće je pismenom KLASA: 112-01/19-01/04, 

URBROJ: 2186/026-380-19-4 od istog tog nadnevka, predložilo Gradskom vijeću da se 

gospođu Novačić imenuje ravnateljicom ustanove Dječji vrtić Tratinčica Varaždinske Toplice.  

 

 Pregledom natječajne dokumentacije koja je dana 16. prosinca 2019. dostavljena 

Gradu Varaždinskim Toplicama na znanje od strane prethodno navedene ustanove, a 

naročito uvažavajući zamolbu i životopis kandidatkinje, izvjesno je kako ista ispunjava sve 

propisane uvjete za imenovanje ravnateljicom Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice 

u novom četverogodišnjem mandatu. Naime, životopis kandidatkinje upućuje ne samo na 

činjenicu da ona svojim formalnim obrazovanjem udovoljava svim uvjetima natječaja, već i 

da je orijentirana daljnjoj formalnoj i neformalnoj naobrazbi u području predškolskog i ranog 

odgoja i obrazovanja, kao i stručnoj nadogradnji u pravcima menađmenta javnim 

ustanovama i vještinama senzorne integracije. Iz zamolbe kandidatkinje vidljivo je njeno 

respektabilno stručno znanje i iskustvo, kao i jasni plan budućeg razvoja vrtića u atraktivnu, 

modernu ustanovu predškolskog odgoja. Budući da je kandidatkinja istu funkciju obnašala i u 

ranijim mandatima, postižući vrijedne rezultate u razvoju ustanove, uvođenju novih metoda i 

projekata te unaprjeđenju odgojnog standarda na zadovoljstvo korisnika, suradnika i 

djelatnika, to je izvjesno kako u prilog prijave, govori i njeno višegodišnje iskustvo u 

uspješnom obnašanju funkcije. 

 



 Sukladno navedenome, prihvaćen je prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Tratinčice Varaždinske Toplice te je riješeno kao u izreci. Dispozitiv ovog rješenja bit će, kao 

dio pojedinačnog upravnog akta, objavljen u Službenom vjesniku Varaždinske županije.  

 

 Sadržaj upute o pravnom lijeku propisan je sukladno odredbi čl. 77.a. ZLP(R)S-a, 

koja stipulira da se protiv pojedinačnih akata predstavničkog tijela kojima se rješava o 

pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom 

nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  

 

 Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor 

podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana 

dostave ovoga Rješenja.  

 

 

        Predsjednik Gradskog vijeća 

         Franjo Prstec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O b r a z l o ž e nj e  

 

 Prijedlog predmetnog akta sačinjen je sukladno odredbi čl. 77.a. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 

125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., u nastavku skraćeno: 

ZLP(R)S) kojim je propisano da se protiv pojedinačnih akata predstavničkog tijela i 

općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana kojima se rješava o pravima, 

obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije 

propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor. Naime, predmetno 

rješenje svakako predstavlja pojedinačni akt kojim se odlučuje o pravima i obvezama fizičke 

osobe, a time da se, zbog karaktera samog akta, izrekom utvrđuje kako će javnoj objavi u 

Službenom vjesniku Varaždinske županije, podlijegati isključivo dispozitiv rješenja.  

 

 Obzirom da su pravne osnove donošenja samog rješenja te vođenja natječajnog 

postupka, sadržane u obrazloženju akta, ovime se ukratko ukazuje kako je javni natječaj 

proveden sukladno odredbama mjerodavnih propisa, time da je postupak, pokrenut i vođen 

od strane Upravnog vijeća ustanove, dok je Grad obaviješten pisanim putem o provedenom 

natječaju te zaprimljenoj prijavi i njenog obradi. Upravno je vijeće, nadalje Gradskom vijeću 

iznijelo i prijedlog imenovanja jedine kandidatkinje za ravnateljicu vrtića.  

 

 Gradskom se vijeću na znanje podastire prijedlog Upravnog vijeća i zamolba 

kandidatkinje, upućene na javni natječaj, time da su iz same zamolbe vidljive stručne 

kompetencije, dosadašnje iskustvo i razvojni planovi kandidatkinje. 

 

 Sukladno navedenome, predlaže se Gradskom vijeću Grada Varaždinskih Toplica da 

na temelju svojih ovlasti iz odredaba čl. 35. st. 1. toč. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 

36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i čl. 31. st. 1. toč. 3. Statuta Grada 

Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj: 7/13., 26/13., 38/13., 

4/18., 42/18. i 46/19.), usvoji predloženo rješenje.  

 

     Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica 

 

 

Privitak: 

- prijedlog Upravnog vijeća od 13. prosinca 2019. 

- zamolba kandidatkinje od 29. studenog 2019. 

 


