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Na temelju članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene 
novine Općine Viškovo“, broj 3/18), članka 37. stavak 3. 
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 47. stavka 2. 
Statuta Dječjeg vrtića  Viškovo od 4. svibnja 2018. godine, 
Općinsko vijeće Općine Viškovo na 22. sjednici održanoj 
7. ožujka 2019. godine donijelo je

Odluku o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 
Viškovo

Članak 1.
Ingrid Lončarić iz Rijeke, Braće Horvatić 9, imenuje se 
za ravnateljicu Dječjeg vrtića Viškovo na vrijeme od četiri 
godine.

Članak 2.
Mandat ravnateljice traje četiri godine, a teče od 17. ožujka 
2019. godine.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a 
objaviti će se u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

O b r a z l o ž e nj e
Ravnateljici Dječjeg vrtića Viškovo, Ingrid Lončarić, istje-
če četverogodišnji mandat dana 16. ožujka 2019. godine.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Viškovo temeljem Odluke 
br. 1/2019. (KLASA: 003-06/19-01/1, URBROJ: 2170/01-
54-04-19-3 od 9. siječnja 2019. godine) raspisao je natječaj 
za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Viškovo na 
mandat od 4 godine.  
Sukladno članku 37. stavak 2. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju i članku 48. stavak 2. i 3. Statuta 
Dječjeg vrtića Viškovo, natječaj je dana 15. siječnja 2019. 
godine objavljen u javnom glasilu i na mrežnoj stranici i 
oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Viškovo. Rok za podnošenje 
prijava bio je 8 dana od dana objave natječaja. U traženom 
roku pristiglo su 2 prijave te je Upravno vijeće Dječjeg vr-
tića Viškovo utvrdilo da su obje pristigle prijave pravovre-
mene i potpune.

Dana 29. siječnja 2019. godine jedna od kandidatkinja je 
izjavila da odustaje od svoje kandidature za gore navedeno 
radno mjesto, a dana 31. siječnja 2019. godine Upravno 
vijeće Dječjeg vrtića Viškovo  održalo je razgovor sa kan-
didatkinjom Ingrid Lončarić.
Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije 
i održanog razgovora, sukladno važećim pravnim aktima, 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Viškovo predložilo je  ime-
novanje kandidatkinje Ingrid Lončarić za ravnatelja Dječ-
jeg vrtića Viškovo.
Predložena kandidatkinja pokazala je visoku razinu znanja, 
stručnosti i motiviranosti za obavljanje poslova ravnatelja 
ustanove. Nadalje, kandidatkinja ima dvadesetogodišnje 
radno iskustvo na radnom mjestu ravnatelja, a od čega je 
četiri godine obavljala poslove ravnatelja Dječjeg vrtića 
Viškovo te je u svome radu bila praćena i pozitivno oci-
jenjena od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo.
Slijedom naprijed navedenog, a temeljem članka 37. Za-
kona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
novine“ 10/97, 107/07, 94/13) odlučeno je kao u izreci ove 
odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može po-
krenuti upravni spor tužbom pred nadležnim Upravnim su-
dom u roku od trideset dana od dostave ove odluke.

KLASA: 021-04/19-01/02
URBROJ: 2170-09-04/04-19-10
Viškovo, 7. ožujka 2019. godine
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