
          
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
GRAD GOSPIĆ 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 601-02/20-01/2 
URBROJ: 2125/01-02-20-03 
Gospi, 16. lipnja 2020. godine  
 

 

           GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 

 

 

Predmet: Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pahuljica 
                  - na razmatranje i donošenje – dostavlja se – 
 

 
Poštovani,  
 

temeljem članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 
2/13, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20) u privitku dopisa dostavljam Vam na razmatranje i donošenje prijedlog Odluke o 
imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pahuljica. 
 
Obrazloženje: 
 

Pravni temelj za donošenje predložene Odluke sadržan je u članku 37. st. 3. i 5. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju  („NN“ 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), odnosno u članku 48. st. 2. Statuta Dječjeg vrtića 

Pahuljica („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br.  5/18, 10/19) kojim je propisano da ravnatelja imenuje i razrješava 
osnivač na prijedlog Upravnog vijeća, te u članku 35. točki 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi kojim je propisano da predstavničko tijelo osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, 
imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom. Isto je određeno i člankom 
33. točkom 17. Statuta Grada Gospića.  

Vršitelj dužnost ravnatelja Dječjeg vrtića Pahuljica imenovan je Odlukom Upravnog vijeće Dječjeg vrtića 
Pahuljica, dana 03. srpnja 2019. godine, Klasa: 601-02/19-03/12, Urbroj: 2125/40-03-19-2, do imenovanja 
ravnatelja na temelju ponovljenog javnog natječaja, ali najdulje na godinu dana. Budući da rok na koji je imenovan 
vršitelj dužnosti ravnatelja istječe 03. srpnja 2020. godine, Upravno vijeće raspisalo je i provelo javni natječaj za 
izbor ravnatelja za naredni period od četiri (4) godine, kao što je i navedeno u Obrazloženju Prijedloga Odluke 
Upravnog vijeća o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pahuljica, Klasa: 601-02/20-03/06, Urbroj: 2125/40-03-
20-05, od dana 19. svibnja 2020. godine. 
 

Slijedom navednog, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pahuljica je na sjednici održanoj 19. svibnja  o.g. 
utvrdilo i konačni prijedlog kojim Gradskom vijeću Grada Gospića predlaže da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića 
Pahuljica imenuje Snježana Biškupović iz Donjeg Pazarišta, Donje Pazarište 71A, na mandatno razdoblje od 
četiri godine.  
 

Slijedom prethodno navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje predložene 
Odluke.  

 
S poštovanjem, 
 
                       GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
 
            Karlo Starčević 

 
 

U privitku: 
- Prijedlog Odluke  
- Dopis/Prijedlog Odluke Upravnog vijeća 
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Na temelju  članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju „NN“ 10/97, 107/07, 
94/13, 98/19), članka 48. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br.5/18, 
10/19) i članka 33. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br.  7/09, 5/10, 
7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana_____________2020. godine donosi 
 

O D L U K U 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pahuljica 

 
 

1. Snježana Biškupović, Donje Pazarište, Donje Pazarište 71A, imenuje se ravnateljicom Dječjeg vrtića 
Pahuljica. 

2. Ravnateljica iz točke 1. ove Odluke, imenuje se na vrijeme od četiri (4) godine počevši od 04. srpnja 
2020. godine. 

3. Ova Odluka  stupa na snagu  dan nakon  dana objave u ˝Službenom vjesniku Grada Gospića˝. 
 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Snježana Biškupović iz Donjeg Pazarišta, Donje Pazarište 71A Odlukom Upravnog vijeće Dječjeg vrtića 

Pahuljica, dana 03. srpnja 2019. godine, Klasa: 601-02/19-03/12, Urbroj: 2125/40-03-19-2 imenovana je 
vršiteljem dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Pahuljica do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog javnog 
natječaja, ali najdulje na godinu dana. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pahuljica raspisalo je i provelo javni natječaj 
za izbor i imenovanje ravnatelja za naredni period od četiri (4) godine. 

Sukladno članku 37. st. 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ br 10/97, 107/07, 94/13, 
98/19) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica, Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića 
Pahuljica Upravno vijeće je objavilo u „Narodnim novinama“ dana 06. svibnja 2020. godine kao i na mrežnim 
stranicama Dječjeg vrtića Pahuljica i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rok za podnošenje 
prijava je bio 8 dana zaključno do 14. svibnja 2020. godine. 

Člankom 37.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („NN“ 10/97,107/07, 94/13, 98/19) i člankom 
48. Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 5/18, 10/19 ) je  propisano da za 
ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, te 
ima najmanje 5 godina  radnoga staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Navedenim propisima, također je 
propisano da ravnatelja imenuje osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića. Ravnatelj se 
imenuje na vrijeme od četiri (4) godine i ista osoba može biti ponovno imenovana.  
 
 Nakon provedenog Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Pahuljica, Upravno 
vijeće Dječjeg vrtića Pahuljica je na sjednici održanoj dana 18. svibnja 2020. godine utvrdilo da su na predmetni 
natječaj u zakonskom roku pristigle 2 (dvije) prijave. Prijave su podnijele Snježana Biškupović iz Donjeg 
Pazarišta, Donje Pazarište 71A, odgojiteljica predškolske djece (VŠS) i Ankica Krmpotić iz Gospića, Ljudevita 
Gaja 6, također odgojiteljica predškolske djece (VŠS) i iste su podnijele svu potrebnu  dokumentaciju 
 Obzirom da su kandidatkinje ispunjavale sve tražene uvjete iz natječaja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
Pahuljica je dana 19. svibnja 2020. godine sa istima provelo razgovor (intervju). Nakon razgovora i analize 
odgovora kandidatkinja Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pahuljica donijelo je zaključak da je kandidatkinja Snježana 
Biškupović bolja kandidatkinja, odnosno da je pokazala nedvojbeno bolje znanje i snalaženje u temama koje su 
bile predmet razgovora kao i organizacijske i komunikacijske vještine te da ista ima dugogodišnje radno iskustvo 
kao odgajatelj i kao trenutni vršitelj dužnosti ravnatelja. 
 

Slijedom navedenog Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pahuljica  je na sjednici održanoj dana 19. svibnja  
2020. godine javnim glasovanjem, jednoglasno s 5 glasova „za“ donijelo Prijedlog odluke o imenovanju 
ravnateljice Dječjeg vrtića Pahuljica, Klasa: 601-02/20-03/06, Urbroj: 2125/40-03-20-05, kojim predlaže da se 
ravnateljicom Dječjeg vrtića Pahuljica imenuje Snježana Biškupović iz Donjeg Pazarišta, Donje Pazarište 71A. 
 
 Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
Uputa o pravnom lijeku: 

 
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda 

Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave Odluke. 
 
 

                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                               GRADA GOSPIĆA 

 
                         Petar Radošević, v.r. 
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