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Na temelju odredbi članka 38,39. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine “br. 76/93, 
29/97,47/99,  35/08 i 127/19), članka 37.stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(„Narodne novine“ br. 10/97, 10/07, 94/13 i 98/19)  a u svezi sa člankom 26. Statuta Grada Trogira 
(„Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 4/13, 9/13, 10/14, 1/18, 3/19 i 5/20) Gradsko vijeće Grada 
Trogira u predmetu imenovanja ravnatelja Dječjeg vrtića  “Trogir“ Trogir na 28. sjednici održanoj 
dana 21.listopada 2020.godine, donijelo je 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice  

DJEČJEG VRTIĆA “TROGIR“ TROGIR 

 

1.Lovorka Buotić, odgajateljica predškolske djece  imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića  “Trogir“ 
Trogir na vrijeme od 4 godine . 
 

2.Ovo Rješenje postaje izvršno danom dostave Rješenja imenovanoj iz toč.1. ovog Rješenja.  
 

3.Ovlašćuje se predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir da sklopi  Ugovor o radu s 
imenovanom iz toč.1. ovog Rješenja. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir dana 31.kolovoza 2020.g. donijelo je Odluku o 
raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir te ga 
objavilo 11.rujna 2020.g. u „Jutarnjem listu“, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje ,mrežnoj stranicu www.vrtic-trogir.hr.Rok za podnošenje prijave bio je 8 
dana od dana objave natječaja. 

U Natječaju su navedeni i uvjeti za imenovanje: odgojitelj ili stručni suradnik prema Zakonu o 
predškolskom odgoju i obrazovanju, najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog 
odgoja. Uz potpisanu prijavu na natječaj bilo je potrebno priložiti: životopis, dokaz o hrvatskom 
državljanstvu (domovnica), dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma), položen stručni ispit ili dokaz 
da je oslobođen obveze polaganja stručnog ispita, dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog 
odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 8 dana od dana 
objave natječaja), potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 
2.), potvrdu nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 
4.), potvrdu o radnopravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis 



ne stariji od 8 dana od dana objave natječaja). Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje 
pravo prednosti morao se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu 
dokumentaciju prema posebnom Zakonu.   

Na javni natječaj pristigle su pravodobne i potpune prijave 4  kandidatkinje koje ispunjavaju uvijete iz 
natječaja i to: Ane Belas, Lovorke Buotić, Eli Vidović i Linde Krstičević. 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir na 45. sjednici održanoj dana 06. listopada 
2020.godine KLASA:601-01-01/20-01/351 URBROJ:2184-17-20-1 donijelo je prijedlog Odluke za 
imenovanje Lovorke Buotić odgojiteljice predškolske djece zaposlene u Dječjem vrtiću „Trogir“ 
Trogir  za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir  

Toč.2.Rješenja temelji se na članku 133.stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne 
novine“ br. 47/09) te se sukladno članku 77.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125708, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19) protiv pojedinačnih 
akata predstavničkog tijela ne može izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor. 
Toč.3.rješenja temelji se na članku 55. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir („Službeni glasnik grada 
Trogira“ br.1/14) 
Sukladno iznijetom Gradsko vijeće Grada Trogira odlučilo je kao u dispozitivu. 

UPUTA  O PRAVNOM LIJEKU:  

Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu u Splitu u 
roku od 30 dana od primitka rješenja .  

Kandidati koji su podnijeli prijavu na javni natječaj mogu izvršiti neposredni uvid u natječajnu 
dokumentaciju u Dječjem vrtiću „Trogir“ Trogir sv. Petra 8 Trogir, svakim radnim danom  u 
uredovno radno vrijeme, u roku osam dana od dana primitka rješenja. 

 

 DOSTAVITI:                                                                      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

-Dječji vrtić „Trogir“ Trogir Ante Piteša,ing. 
-Lovorka Buotić                                                                                       
-Ana Belas 
-Eli Vidović 
-Linda Krstičević 
-evidencija 
-arhiva,ovdje 

 


