
Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 

76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavaka 1., 2., 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 61. stavka 3. Statuta Dječjeg 

vrtića Korčula, članka 47. stavka 1. točke 14. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada 

Korčule“, broj 3/18) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik 

Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana 8. 

svibnja 2019. godine donijelo    

 

R J E Š E N J E 

o izboru i imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula 

 

 1. JULIJANA PRIŽMIĆ, ViSS, odgajateljica, s 32 godine radnog staža u djelatnosti 

predškolskog odgoja, izabire se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Korčula u Korčuli. 

 

 2. Imenovana se imenuje ravnateljicom na vrijeme od četiri godine. 

  

 3. Ovo Rješenje stupa na snagu 16. lipnja 2019. godine, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Grada Korčule“. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 S obzirom da 15. lipnja 2019. godine ističe četverogodišnji mandat sadašnjoj 

ravnateljici Dječjeg vrtića Korčula Julijani Prižmić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula je 

raspisalo javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja za novi četverogodišnji mandat. Na natječaj 

se prijavila samo jedna kandidatkinja, i to, sadašnja ravnateljica, Julijana Prižmić.  

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula je sukladno odredbama Statuta Dječjeg vrtića 

Korčula i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavilo je Gradu Korčuli, kao osnivaču,  

prijedlog da se Julijana Prižmić, kao jedina kandidatkinja, a koja ispunjava uvjete za ravnateljicu 

Dječjeg vrtića Korčula, imenuje za ravnateljicu za naredni četverogodišnji mandat. 

Slijedom utvrđenih činjenica, zakonskih odredbi i prijedloga Upravnog vijeća odlučeno 

je kao u izreci ovog Rješenja. 

 

Uputa o pravnom lijeku 

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u roku od 30 dana od dana 

primitka ovog Rješenja tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu, Put Supavla 

1. 

 

KLASA: 013-03/19-01/04                            

URBROJ: 2138/01-01-19-2     

Korčula, 8. svibnja 2019.                                                                                                                   

                                                                                                                         PREDSJEDNIK         

                                                                                                                    GRADSKOG VIJEĆA    

                                                                                                                    Marko Skokandić, ing.   

 

Dostaviti: 

1. Julijana Prižmić, Korčula, Vrnička 10 

2. Dječji vrtić Korčula, Korčula, Pelavin mir bb 

3. pismohrana -ovdje                                                                                                           


