
Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 

29/97,47/99,35/08 i 127/19), članka 29. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Vodica (“Službeni glasnik 

Grada Vodica“, broj 02/21), članka 11. stavka 1. Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta 

Vodice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 11/06, 12/09, 09/13, 12/13 i „Službeni 

glasnik Grada Vodica“, broj 10/19) i članka 29. stavka 1. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Vodice 

(URBROJ: 349/2020 od 14. listopada 2020. godine), a na prijedlog Upravnog vijeća Pučkog 

otvorenog učilišta Vodice (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 4. 

sjednici, od 20. prosinca 2021. godine, donosi 

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju ravnatelja 

Pučkog otvorenog učilišta Vodice 

 
 

1. Gordana Birin, Ante Starčevića 47, 22211 Vodice, imenuje se za ravnatelja Pučkog otvorenog 

učilišta Vodice.  

 

2. Mandat ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Vodice traje 4 (četiri) godine i počinje teći od dana 21. 

prosinca 2021. godine.   

 

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada 

Vodica“. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Rješenjem o imenovanju Ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Vodice (KLASA: 119-01/17-

01/10, URBROJ: 2182/04-03/03-17-2 od 14. prosinca 2017. godine) Gordana Birin imenovana je za 

ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Vodice na mandat od četiri godine, a koji istječe dana 20. 

prosinca 2021. godine. 

 

Sukladno članku 29. stavku 7. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Vodice (URBROJ: 349/2020 

od 14. listopada 2020. godine), Upravno vijeće utvrdilo je dana 26. studenoga 2021. godine tekst 

javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Vodice. 

Dana 01. prosinca 2021. godine javni natječaj objavljen je na mrežnim stranicama Pučkog 

otvorenog učilišta Vodice i u „Narodnim novinama“, broj 130/2021. Rok za podnošenje prijava bio je 

osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“. 

Uvjeti objavljenog javnog natječaja koje kandidat treba ispunjavati bili su visoka stručna 

sprema (VSS) humanističkog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva u pučkom učilištu. 

Kandidati koji su se prijavili na javni natječaj bili su dužni dostaviti: prijavu na javni natječaj koja 

obvezno mora sadržavati: ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona ili mobitela, adresu 

elektroničke pošte te vlastoručni potpis kandidata, životopis, dokaz o stručnoj spremi (diploma), dokaz 

o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik osobne 

iskaznice, prijedlog četverogodišnjeg Programa rada i razvoja Pučkog otvorenog učilišta Vodice. 

Temeljem raspisanog javnog natječaja, a sukladno odredbi članka 29. stavka 7. Statuta Pučkog 

otvorenog učilišta Vodice, Upravno vijeće je provjerilo urednost natječajne dokumentacije, provelo 

intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete, ocijenilo kandidate na intervjuu i ocijenilo 

predložene programe rada. 

Upravno vijeće je dana 14. prosinca 2021. godine dostavilo Gradskom vijeću Grada Vodica 

Prijedlog o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Vodice (URBROJ: 462/2021), Zapisnik s 

druge sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Vodice održane 14. prosinca 2021. godine, 

dokaze o objavi u Narodnim novinama i na web stranici Pučkog otvorenog učilišta te prijavu 

kandidatkinje Gordane Birin s prilozima. 

Uvidom u naprijed navedenu dokumentaciju razvidno je da je na Javni natječaj pristigla 

ukupno jedna prijava, a koja je ujedno pravodobna i uredna, odnosno ispunjava sve uvjete navedene u  

javnom natječaju te da je navedena prijava pristigla od kandidatkinje Gordane Birin dana 07. prosinca 

2021. godine. Također razvidno je kako je Gordana Birin dostavila prihvatljiv prijedlog 



četverogodišnjeg Programa rada i razvoja Pučkog otvorenog učilišta Vodice te zadovoljila na 

intervjuu, budući su isti ocijenjeni s maksimalnom ocjenom 5.  

 

Nakon razmatranja cjelokupne dokumentacije, Gradsko vijeće Grada Vodica je prihvatilo 

prijedlog Upravnog vijeća od 14. prosinca 2021. godine (URBROJ: 462/2021) te je odlučilo za 

ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Vodice imenovati Gordanu Birin, budući se radi o jedinoj 

kandidatkinji koja je podnijela prijavu na javni natječaj, koja ispunjava sve formalne uvjete za 

navedeno radno mjesto, koja ima prihvatljiv četverogodišnji Program rada i razvoja Pučkog otvorenog 

učilišta Vodice te koja je ostvarila maksimalnu ocjenu 5 za provedeni intervju i dostavljeni 

četverogodišnji Program rada i razvoja Pučkog otvorenog učilišta Vodice. Kao dodatan razlog 

imenovanja posebno se ističe izvrsna suradnja i dugogodišnji rad na mjestu ravnatelja prilikom koje je 

pokazala stručno znanje, odgovornost i organizacijske sposobnosti, a sve s ciljem unapređenja 

djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Vodice. 

 

Sukladno članku 38. stavku 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 

29/97,47/99,35/08 i 127/19) propisano je da se aktom o osnivanju može odrediti da ravnatelja javne 

ustanove imenuje predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Sukladno članku 11. stavku 1. Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Vodice 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 11/06, 12/09, 09/13, 12/13 i „Službeni glasnik 

Grada Vodica“, broj 10/19) propisano je da ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Vodice imenuje i 

razrješava Gradsko vijeće Grada Vodica na prijedlog Upravnog vijeća. 

Sukladno članku 29. stavku 1. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Vodice (URBROJ: 349/2020 

od 14. listopada 2020. godine), ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Vodica na 

prijedlog Upravnog vijeća, stoga je odlučeno kao u točki 1. izreke Rješenja. 

Sukladno članku 30. stavku 1. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Vodice (URBROJ: 349/2020 

od 14. listopada 2020. godine), ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine, stoga je odlučeno kao 

u točki 2. izreke Rješenja.  

Sukladno članku 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica („Službeni glasnik Grada 

Vodica“, broj 02/21, 09/21 i 10/21) rješenja o imenovanju osoba koje imenuje Gradsko vijeće 

objavljuju se u službenom glasniku Grada Vodica, stoga je odlučeno kao u točki 3. izreke Rješenja. 

 
 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se u roku 30 dana od dana dostave ovog Rješenja 

tužbom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom sukladno članku 42. stavku 2. i 3. Zakona 

o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članku 24. Zakona o 

upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17). 

Prijavljeni kandidat sukladno članku 42. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 

47/99, 35/08 i 127/19) ima pravo pregledati natječajni materijal. 
 

KLASA:   UP/I  112-03/21-01/09 

URBROJ: 2182/04-03/13-21-1 

Vodice, 20. prosinca, 2021. godine 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA 

 

                                                                                                                        PREDSJEDNIK  

                                                                                                                        Marko Mačukat, v.r. 
 


