
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TOPUSKO 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 601-01/19-01/01 
URBROJ: 2176/18-02-20-05 
 
Topusko,   11. 3.  2020.  godine. 
 
         Na temelju članka 44. stavka 2. točke 1., članka 38. stavka 2. i članka 45. stavka 2. Zakona o ustanovama 
(„Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i prijedloga Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Topusko od 4. 3. 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Topusko na 18. redovitoj sjednici održanoj dana 11. 3. 
2020. godine, donosi  

ODLUKU 

       Branka Linta, odgajateljica u Dječjem vrtiću Topusko i v. d. ravnateljica istog, na osobi zahtjev, razrješava se, 
sa danom 1. 4. 2020. godine dužnosti  v. d. ravnateljice Dječjeg vrtića Topusko.  

      S danom 1. 4. 2020. godine imenovanoj prestaju sva prava i obveze nastale s naslova obavljanja dužnosti v. 
d. ravnateljice Dječjeg vrtića Topusko. 

OBRAZLOŽENJE 

        Odlukom Općinskog vijeća, Općine Topusko, KLASA: 601-01/19-01/01, URBROJ: 2176/18-02-19-0 3, od 6. 
studenog 2019. godine, Branka Linta imenovana je za v. d. ravnateljicu Dječjeg vrtića Topusko i to do izbora 
ravnateljice-ravnatelja, ali najduže godinu dana.  

        Dana 31. siječnja 2020. godine, Branka Linta podnijela pisani zahtjev za razrješenje s v. d. dužnosti 
ravnateljice Dječjeg vrtića Topusko, te je sukladno istom Upravno vijeće Dječjeg vrtića dostavilo Općinskom 
vijeću Općine Topusko Prijedlog odluke o razrješenju v. d. ravnateljice  Branke Linta. 

        Uvažavajući zahtjev imenovane i pisani prijedlog odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Topusko, a 
rukovodeći se  i interesima Dječjeg vrtića Topusko kao ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja donijeta je 
Odluka kao u izreci. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

          Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može u roku 30 dana od dana dostave iste pokrenuti 
upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. 

          Tužba se podnosi nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se 
šalje poštom, odnosno dostavlja elektronski. 

 PREDSJEDNIK VIJEĆA 
      ZLATKO ISKRIĆ 

DOSTAVITI:  
1. Dječji vrtić Topusko, 
2. Branka Linta, 
3. Pismohrana. 

 


