
    
            REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
         GRAD ZABOK 
                    Gradsko vijeće                                
 
KLASA: UP/I-112-02/11-01/02 
URBROJ: 2197/01-02-11-1 
Zabok, 15. rujna 2011.                          
 
PREDMET: Imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića i jaslica „Zipkica“ Zabok 
 

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne 
novine" br. 10/97. i 107/07.), članka 48. stavka 2. Statuta DVJ "Zipkica" Zabok ("Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 9/95., 2/98., 12/99. i 1/02.) i članka 30. Statuta 
Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/09.), Gradsko vijeće 
Grada Zaboka, na svojoj 28. sjednici, održanoj dana 15. rujna 2011. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o imenovanju ravnatelja 
Dječjeg vrtića i jaslica "ZIPKICA" Zabok 

 
I. Dijana Lovinčić-Crnković, odgojitelj, iz Zaboka, Hum Zabočki 29a, imenuje se 

ravnateljicom Dječjeg vrtića i jaslica "Zipkica" Zabok na vrijeme od 4 (četiri) godine, počevši 
od 01. studenog 2011. godine. 
 II. Ovlašćuje se predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica "Zipkica" Zabok 
na zaključivanje ugovora o radu s Dijanom Lovinčić-Crnković. 
 
Obrazloženje: 
 Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica "Zipkica" Zabok objavilo je 19. srpnja 2011. 
godine u Večernjem listu javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja te ustanove. Po 
provedenom natječaju Upravno vijeće utvrdilo je da sve tri kandidatkinje koje su se prijavile 
na natječaj: Dijana Lovinčić-Crnković, Zabok, Hum Zabočki 29a, Zvjezdana Balija, Zabok, 
T. Brezovačkog 9 i Ana Papeš Turjak, Zabok, Gubaševo 74, ispunjavaju uvjete iz natječaja. 
Nadalje, Upravno vijeće predložilo je Gradskom vijeću Grada Zaboka imenovanje Dijane 
Lovinčić-Crnković ravnateljicom. 
 Slijedom iznijetog, odlučeno je kao u izreci. 
Pouka o pravnom lijeku: 
 Svaki kandidat koji se prijavio na javni natječaj za izbor ravnatelja ima pravo 
pregledati natječajni materijal. Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može 
podnijeti tužba Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka 
ovog akta. Tužba se predaje Upravnom sudu neposredno ili šalje poštom preporučeno. Uz 
tužbu se mora podnijeti akt protiv kojeg je tužba upravljena u izvorniku ili prijepisu. Uz tužbu 
se podnosi i po jedan prijepis tužbe i priloga za tuženo tijelo.    
     

PREDSJEDNIK 
                               G r a d s k o g   v i j e ć a 
                             Zoran Krajačić 
 
 



 
DOSTAVITI: 
1. Dijana Lovinčić Crnković, Zabok, Hum Zabočki 29a, 
2. Zvjezdana Balija, Zabok, T. Brezovačkog 9, 
3. Ana Papeš Turjak, Zabok, Gubaševo 74,  
4. Dječji vrtić i jaslice «ZIPKICA», Stjepana Radića 15, 
5. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 
    i javne potrebe, ovdje, 
6. Za zbirku akata, 
7. Za prilog zapisniku, 
8. Pismohrana. 
 
 
 
 
 
 


