
 Na temelju članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(„Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 47. stavka 3. Statuta Dječjeg vrtića 
„Bistrac“ Ogulin i članka 23. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 
12/13) Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj dana 28. 11. 2016. godine donijelo 
je 

R J E Š E N J E 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 

„BISTRAC“ Ogulin 
 
1. Ivanka Turković, Ogulin, Turkovići 24, odgajateljica predškolske djece imenuje se za 
ravnateljicu Dječjeg vrtića „BISTRAC“ Ogulina na vrijeme od četiri godine.  
 
2. Mandat imenovane započinje 19. prosinca 2016. godine. 
 
3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Karlovačke 
Županije“  
 

Obrazloženje 
 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bistrac“Ogulin raspisalo je temeljem članka 48. 
Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg 
vrtića koji je objavljen u Novom listu 09. listopada 2016. godine. 

U otvorenom roku za dostavu prijava na Natječaj prispjele su prijave od dvije 
kandidatkinje i to: Ivanke Turković, Turkovići 24, Ogulin i Anite Domitrović, Voćarska 8, 
Ogulin. Upravno vijeće na sjednici održanoj 28. listopada 2016. godine utvrdilo je da obje 
kandidatkinje ispunjavaju sve uvjete natječaja. Nakon razmatranja cjelokupne dokumentacije 
Upravno vijeće većinom glasova utvrdilo je prijedlog da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića 
„Bistrac“ Ogulin u slijedećem mandatu od 4 godine imenuje Ivanka Turković, odgajatelj 
predškolske djece uz obrazloženje da ista od 2001. godine uspješno obavlja dužnost 
ravnateljice Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin te smatra da će predložena ravnateljica i u 
slijedećem mandatu uspješno i kvalitetno voditi Dječji vrtić te da je u svom dosadašnjem radu 
iskazala dobru organizaciju rada u ustanovi i profesionalnost i dobru komunikaciju sa 
roditeljima i lokalnom zajednicom. 

Slijedom navedenog Gradsko vijeće Grada Ogulina prihvatilo je prijedlog Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin i Odbora za izbor i imenovanje te je riješeno kao u 
točki 1. i 2. izreke. 
 

Uputa o pravnom lijeku: 
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom 

pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ovog Rješenja. 
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