- prijedlog Na temelju odredbi članka 3. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 38., 39. i 40. Zakona o
ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavka 3.
i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97,
107/07 i 94/13), članka 59. Statuta Dječjeg vrtića “Rapčići” Žminj i članka 41. Statuta
Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 05/18.), Općinsko vijeće na
sjednici održanoj ______________ 2019. donijelo je

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Rapčići” Žminj

Članak 1.
Za ravnateljicu Dječjeg vrtića “Rapčići” Žminj imenuje se Nevia Jedrejčić,
odgajateljica predškolske djece, iz Žminja, Lukovica 8, OIB: 44962294702.
Članak 2.
Mandat ravnateljice traje četiri godine, a teče od 07. studenog 2019. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom
glasniku” Općine Žminj.
Obrazloženje
Ravnateljici Dječjeg vrtića “Rapčići” Žminj, Nevii Jedrejčić, istječe četverogodišnji
mandat dana 06. studenog 2019. godine.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Rapčići” Žminj objavilo je u Glasu Istre, kod Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Žminj te na
mrežnim stranicama Ustanove dana 04.10.2019. godine javni natječaj za izbor i
imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Rapčići” Žminj.
Na natječaj se je prijavila jedna kandidatkinja - Nevia Jedrejčić, odgajateljica
predškolske djece, iz Žminja, Lukovica 8. Upravno vijeće utvrdilo je da je pristigla
prijava pravovremena i potpuna.
Upravno vijeće obavio je razgovor s kandidatkinjom prije donošenja prijedloga odluke
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Rapčići”.

Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije i obavljenog razgovora s
kandidatkinjom, Upravno vijeće je javnim glasovanjem jednoglasno utvrdilo prijedlog
odluke da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića “Rapčići” Žminj imenuje Nevia Jedrejčić,
obzirom da Upravno vijeće smatra da ista posjeduje stručne, organizacijske i radne
sposobnosti potrebne za kvalitetno obnašanje dužnosti ravnatelja ustanove.
Kandidatkinja Nevia Jedrejčić pokazala je svekoliko poznavanje rada ustanove,
spremnost na suradnju i promjene, snalaženje u rješavanju različitih problematika u
svezi rada ustanove, a što je i dokazala predanim radom te uspješnim vođenjem
ustanove u prethodnom mandatu. Svojim radom i zalaganjem podigla je odgojnoobrazovni rad ustanove na višu razinu kontinuirano radeći i na usklađivanju rada
ustanove s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja
čime je postignuta veća kvaliteta odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i
predškolske dobi.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred
Upravnim sudom u Rijeci.
Klasa: 601-01/19-01/01
Urbroj: 2171/04-01-19-16
Žminj, ____________ 2019.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Sanjin Stanić

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i
94/13) i čl. 59. Statuta Dječjeg vrtića „Rapčići“ te nakon provedenog natječaja Upravno
vijeće Dječjeg vrtića „Rapčići“na 32. sjednici održanoj 21.10.2019. jednoglasno donosi

ODLUKU
o odabiru kandidata za radno mjesto ravnatelja/ice
te predlaže osnivaču imenovanje
Članak 1.
Nevia Jedrejčić, Lukovica 8, 52341 Žminj, predlaže se na mjesto ravnateljice na
određeno/s mandatom od četri godine, na puno radno vrijeme.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Natječaj za radno mjesto ravnatelj/ice na određeno, puno radno vrijeme je trajao od
4.10.2019. do 12.10.2019. godine.
Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju natječaj je objavljen
u javnom glasilu, na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i Dječjeg vrtića „Rapčići“.
Na natječaj se javila jedna kandidatkinja koja u potpunosti udovoljava uvjetima.
Temeljem dokumentacije kandidatkinje sukladno odredbama članka. 37. stavka 3.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Upravno vijeće je donijelo odluku kao u
izreci.
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
________________________________
Neda Kontić Orbanić

