Na temelju odredbe članka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93,
29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 28. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Vodica
(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/18 i 03/18) Gradsko vijeće Grada Vodica na 10. sjednici,
od 15. listopada 2018. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tamaris Vodice
I.
Imenuje se TINA-VALERIJA STORIĆ za ravnateljicu Dječjeg vrtića Tamaris Vodice.
II.
Mandat ravnateljice traje četiri godine, a teče od dana imenovanja.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada
Vodica”.
Obrazloženje
Ravnateljici Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, Petri Kranjac, istekao je četverogodišnji mandat
dana 20. rujna 2017. godine.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tamaris Vodice dana 03. srpnja 2017. godine donijelo je
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Tamaris“
Vodice te ga objavilo 06. srpnja 2017. godine u Slobodnoj Dalmaciji, na mrežnim stranicama i
oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici www.dvtamaris.hr i oglasnoj
ploči Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice.
Rok za podnošenje prijava bio je 15 dana od dana objave natječaja.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tamaris Vodice dana 07. kolovoza 2017. godine donijelo je
Prijedlog za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice KLASA: 601-05/17-01/10
URBROJ: 2182/1-12/5-02/17-3. U navedenom prijedlogu je utvrđeno da se za ravnatelja predlaže
imenovati Tina-Valerija Storić.
U obrazloženju istog navedeno je kako je Upravno vijeće vrtića na sjednici održanoj dana 27.
srpnja 2017. godine, utvrdilo da je u roku dostavljeno pet prijava slijedećih kandidatkinja: Petra
Kranjac, Natalija Gobin, Tina-Valerija Storić, Zdenka Jerkin i Silvana Birin. Isto je utvrdilo kako su
prijave prethodno imenovanih kandidatkinja potpune i ispunjavaju propisane uvjete javnog natječaja.
Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije Upravno vijeće je javnim glasovanjem
većinom glasova ukupnog broja članova sa 4 glasa „za“ i 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 6, od ukupno
7 članova) predložilo da se Tina-Valerija Storić imenuje za ravnatelja Dječjeg vrtića „Tamaris“
Vodice.
Gradonačelnik Grada Vodica donio je Rješenje o imenovanju ravnatelja Dječjeg Vrtića
„Tamaris“ Vodice KLASA: 601-01/17-01/01 URBROJ: 2182/04-03/03-17-2 od dana 29. kolovoza
2017. godine kojim se imenuje se Tina-Valerija Storić.
Upravni sud u Splitu je u upravnom sporu, Poslovni broj: UsIrs-184/17-13, tužiteljice Natalije
Gobin protiv tuženika Grada Vodica i Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tamaris radi imenovanja
ravnatelja Dječjeg vrtića Tamaris dana 31. kolovoza 2018. godine presudio da se poništava Rješenje
Grada Vodica, Gradonačelnika KLASA: 601-01/17-01/01 URBROJ: 2182/04-03/03-17-2 od dana 29.
kolovoza 2017. godine i predmet vraća na ponovni postupak s naputkom tuženiku da cjelokupni spis
predmeta uz prijedlog upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice od 07. kolovoza 2017. godine
dostavi nadležnom tijelu Gradskom vijeću Grada Vodica radi donošenja odluke o izboru ravnatelja. U
istom riješio je da se odbacuje tužba tužiteljice podnesena protiv tuženika Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića „Tamaris“ i odbija kao neosnovan zahtjev tužitelja i zainteresirane osobe za naknadom troškova
upravnog spora.

Presudu i Rješenje Poslovni broj: UsIrs-184/17-13 Grad Vodice je zaprimio 20. rujna 2018.
godine.
Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije Gradsko vijeće Grada Vodica
utvrdilo je kako je Tina-Valerija Storić najbolja kandidatkinja budući ima najviše dosadašnjeg radnog
iskustva na rukovodećim poslovima u dječjem vrtiću i to na mjestu ravnateljice Dječjeg vrtića „Tina“
u trajanju od 10 godina 8 mjeseci i 27 dana. Upravo dužina radnog iskustva na rukovodećem mjestu
dječjeg vrtića, Tinu Valeriju Storić izdvaja u odnosu na sve ostale kandidate prijavljene na natječaj.
Također kandidatkinja Tina-Valerija Storić ima iskustvo kao predsjednica i članica sportskih i
humanitarnih udruga, te se smatra kako će ista svojim iskustvom podići odgojno-obrazovni rad
ustanove na višu razinu.
Slijedom navedenog Gradsko vijeće Grada Vodica prihvaća prijedlog Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, te je odlučeno kao u točki 1. i 2. izreke ovog Rješenja.
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vodica (Službenik glasnik Grada Vodica broj 04/18 i 05/18)
u članku 28. stavku 1. propisuje da se rješenja o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili
imenuje Gradsko vijeće objavljuje u „Službenom glasniku Grada Vodica“, stoga je riješeno kao u
točki 3. izreke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim
sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana primitka ovog Rješenja.
Svi prijavljeni kandidati sukladno članku 42. stavku 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93,
29/97,
47/99
i
35/08)
imaju
pravo
pregledati
natječajni
materijal.
KLASA: UP/I-601-01/18-01/01
URBROJ: 2182/04-03/03-18-1
Vodice, 15. listopada 2018. godine
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