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Razmatranje prijedloga i donošenje: 

a) Odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića 
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b)Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 
„Grdelin“ Buzet 
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KLASA: 601-01/22-01/2 
URBROJ: 2163-3-03-01-22-3 
Buzet, 20. siječnja 2022. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
 
 
 
PREDMET:  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju 
ravnateljice Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet 

 
 
 
Gradonačelnik Grada Buzeta razmatrao je prijedlog Odluke o razrješenju ravnateljice 
Dječjeg vrtića „Grdelin“ i u povodu toga donio sljedeći 
 
 

ZAKLJUČAK 
 

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Grdelin“ 
Buzet Silvane Pavletić iz Buzeta, Sjeverna ulica 2/1 zbog odlaska imenovane u 
mirovinu s danom 15. ožujka 2022. godine. Predmetna Odluka upućuje se Gradskom 
vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
Elena Grah Ciliga, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti 
i razvojne projekte. 
 

 
 

 
GRADONAČELNIK 
 
      Damir Kajin,v.r. 

 
 
 
 
 
 
 



                
REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA 
         GRAD BUZET 
Upravni odjel za opće poslove,  
     društvene djelatnosti  
       i razvojne projekte 
KLASA: 601-01/22-01/2 
URBROJ: 2163-3-01-05-01-22-2 
Buzet, 20. siječnja 2022. 

Gradonačelniku Grada Buzeta 
 
 
PREDMET: Prijedlog Odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića  

„Grdelin“ Buzet 
 
 

Odredbama članka 37. stavka 3.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), regulirano je da ravnatelja 
razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića, a 
odredbama članka 44. stavak 2. te 38. stavak 2. Zakona o ustanovama („Narodne 
novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) regulirano je da ravnatelja javne 
ustanove razrješava predstavničko tijelo JLS. 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ na 48. sjednici održanoj dana 7.12. 
2021. godine razmatralo je zahtjev Silvane Pavletić iz Buzeta, Sjeverna ulica 2/1, 
ravnateljice Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet da se zbog odlaska u mirovinu razriješi 
dužnosti s danom 15.3.2022. godine. Obzirom će imenovana 15. ožujka 2022. godine 
ispuniti uvjete za mirovinu, Upravno je vijeće prihvatilo zahtjev imenovane te sukladno 
odredbama članka 46. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet Osnivaču 
predložilo razrješenje imenovane. 

Slijedom navedenog u privitku dostavljamo prijedlog Odluke o razrješenju 
ravnateljice Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet. Molimo Gradonačelnika da razmotri 
prijedlog Odluke te isti uputi Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i 
donošenje. 
 
          PROČELNICA 
               Elena Grah Ciliga, v.r. 
 
 

U privitku: 

1. Prijedlog Odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet 
2. Dopis Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet 
3. Prijedlog Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet 



Na temelju članka 44. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 
47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. stavka 3.  Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 19. Statuta 
Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 2/21 i 10/21), Gradsko vijeće 
Grada Buzeta na__ sjednici održanoj __ siječnja 2022. godine donosi 
 
 

O D L U K U 

o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet  
 
 

I. 
 

Silvana Pavletić (OIB:63211390435), iz Buzeta, Sjeverna ulica 2/1 razrješuje se  
dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet s danom 15.3.2022. godine. 
 

II. 
 

S danom 15.3.2022. godine stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju ravnateljice 
Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet (KLASA:601-01/18-01/9, URBROJ:2106/01-03/01-18-2 od 
5. srpnja 2018. godine). 

 
III. 
 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenim novinama Grada Buzeta". 
 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ na 48. sjednici održanoj dana 7.12. 2021. 
godine razmatralo je i prihvatilo zahtjev Silvane Pavletić iz Buzeta, Sjeverna ulica 2/1, 
ravnateljice Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet da se zbog odlaska u mirovinu razriješi 
dužnosti s danom 15.3.2022. godine.  

Silvana Pavletić je na dužnost ravnateljice imenovana na razdoblje od četiri 
godine s danom 1. rujna 2018. godine Odlukom o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 
„Grdelin“ Buzet (KLASA:601-01/18-01/9, URBROJ:2106/01-03/01-18-2 od 5. srpnja 
2018. godine) te joj mandat ističe 1. rujna 2022. godine. 

Sukladno odredbama članka 44. stavak 2. točka 1. i 2. Zakona o ustanovama 

(„Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), predstavničko tijelo JLS 

dužno je razriješiti ravnatelja ako ravnatelj sam zatraži razrješenje ili ako nastanu takvi 

razlozi koji po posebnim propisima ili općim propisima o radu dovode do prestanka 

radnog odnosa. Sukladno članku 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ravnatelja razrješava 

osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća. 

Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci ove odluke. 



KLASA:  
URBROJ:  
Buzet,  
      GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

  PREDSJEDNIK  
                         Davor Prodan 

 
 
Dostaviti: 

1. Silvani Pavletić, Sjeverna ulica 2/1, Buzet 
2. Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Grdelin“ 

 
 
 
 
 






