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Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Slapić“ Stranica 1   

   
 

Na temelju članka 37. stavak 3. i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 
10/97, 107/07 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-
senjske županije br. 10/13), a na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Slapić“ (KLASA: 601-
01/14-02/04, URBROJ: 2125-11-06/14-03 od 28.11.2014.), Općinsko vijeće Općine Plitvička 
Jezera na 12. sjednici održanoj dana 22.12.2014.godine donosi  

O D L U K U 
o imenovanju ravnateljice 

Dječjeg vrtića „Slapić“ 

I. 
Marijana Mijić imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Slapić“ na vrijeme od 4 godine. 

II. 
Ovlašćuje se predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Slapić“ za sklapanje ugovora o 

radu s imenovanom iz članka 1. ove Odluke. 

 
O b r a z l o ž e n j e : 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Slapić“ objavilo je dana 09.11.2014. u „24 sata“ natječaj za 
imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Slapić“. Po provedenom natječaju utvrđeno je da je na isti 
u natječajnom roku pristigla jedna prijava, i to prijava Marijane Mijić, Korenica. 

Utvrđeno je da je prijava pravovremena i potpuna, te da kandidatkinja ispunjava sve 
natječajne uvjete. 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Slapić“ podnijelo je prijedlog Općinskom vijeću Općine 
Plitvička Jezera za imenovanje ravnateljicom Marijanu Mijić. 

Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci. 

Pouka o pravnom lijeku:  
Svaki kandidat koji se prijavio na natječaj za izbor ravnatelja ima pravo pregledati natječajni 

materijal. 

Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike 
Hrvatske. 

KLASA: 601-01/14-01/13 
URBROJ:2125/11-03-14-02 
Korenica, 22.12.2014.god. 

Predsjednik Vijeća 
Tomislav Užarević, dipl.ing. 
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