
Na temelju članka 39. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 

47/99, 35/08 i 127/19) i članka 37. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 45. stavka 1. točke 13. Statuta Grada 

Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/21), dana 05. rujna 2022. godine, Gradonačelnik 

Grada Vodicadonosi  

RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tamaris Vodice 

 

1.Tina-Valerija Storić, Put Vatroslava Lisinskog 24, 22211 Vodice, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg 

vrtića Tamaris Vodice. 

 

2. Mandat ravnateljice Dječjeg vrtića Tamaris Vodice traje pet godina, a teče od dana 15. listopada 

2022. godine. 

 

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

Vodica“. 

 

Obrazloženje 

 

Rješenjem o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tamaris Vodice (KLASA: UP/I-601-

01/18-01/01, URBROJ: 2182/04-03/03-18-1 od 15. listopada 2018. godine) danom 15. listopada 2018. 

godine Tina-Valerija Storić imenovana je za ravnateljicu Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, na mandat od 

četiri godine, a koji istječe 14. listopada 2022. godine.  

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o radu (KLASA: 012-01/19-01/02, URBROJ: 

2182/1-12/5-02-19-1), a u vezi s člankom 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tamaris 

Vodice, na 1. sjednici održanoj dana 06. srpnja 2022. godine,donijelo je Odluku o raspisivanju javnog 

natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Tamaris Vodice.Rok za podnošenje prijava 

bio je petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja. 

Uvjeti objavljenog javnog natječaja koje kandidat treba ispunjavati bili su: završen studij 

odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji 

može biti: a) sveučilišni diplomski studij ili b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

ili c) specijalistički diplomski stručni studij ili d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili e) 

stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna 

sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima,položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog 

suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 

57/22),najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili 

stručnog suradnika.  

Kandidat za ravnatelja za prijam u radni odnos mora imati i utvrđenu zdravstvenu sposobnost za 

obavljanje poslova radnog mjesta. Za ravnatelja dječjeg vrtića ne može biti imenovana osoba za čiji 

rad u dječjem vrtiću postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). 

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

koja mora biti vlastoručno potpisana,životopis,dokaz o državljanstvu (domovnica ili elektronički zapis 

iz knjige državljana),dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma ili svjedodžba),dokaz o dosadašnjem 

radnom stažu: (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje),potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o 

radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu 

odgojitelja ili stručnog suradnika od najmanje pet (5) godina,dokaz o položenom stručnom ispitu 
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(svjedodžba o položenom stručnom ispitu) ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o 

načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne 

novine“, broj 133/97 i 4/98) – (potvrda poslodavca da su imali zasnovan radni odnos u vrtiću prije 

stupanja na snagu prethodno navedenog Pravilnika),uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata 

ne vodi kazneni postupak, ne starije od osam(8) dana od dana objave natječaja,uvjerenje nadležnog 

suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, ne starije od osam(8) dana od dana objave 

natječaja,liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti izdanu od liječnika obiteljske medicine ili 

liječnika opće prakse, vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u radni odnos ne postoje zapreke iz 

članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 

94/13, 98/19 i 57/22). U prijavi na javni natječaj bilo je potrebnonavesti osobne podatke podnositelja 

prijave (ime i prezime kandidata, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona i po mogućnosti adresu 

elektroničke pošte). 

U javnom natječaju je navedeno da će se izabrani kandidat pozvati da prije sklapanja ugovora 

o radu, dostavi Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta od 

ovlaštene zdravstvene ustanove medicine rada te da će poslodavacpribaviti za izabranog kandidata 

dokaze da ne postoje zapreke iz članka 25. stavka 1., 3. 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) do zasnivanja radnog 

odnosa, odnosno prije sklapanja Ugovora o radu.Temeljem raspisanog javnog natječaja, Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića Tamaris Vodice je provjerilo urednost natječajne dokumentacije i provelo 

razgovor s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete. 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tamaris Vodice je dana 04. kolovoza 2022. godine dostavilo 

Gradonačelniku Grada Vodica dopis naziva Prijedlog o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 

Tamaris Vodice (KLASA: 601-01/22-01/03, URBROJ: 2182-4-1-02-22-1 od 04. kolovoza 2022. 

godine), a u prilogu predmetnog dopisa je dostavljeno sljedeće: Prijedlog o imenovanju ravnateljice 

Dječjeg vrtića Tamaris Vodice (KLASA: 601-01/22-01/01, URBROJ: 2182-4-1-02-22-1 od 03. 

kolovoza 2022. godine), Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja 

Dječjeg vrtića Tamaris Vodice (KLASA: 112-04/22-01/01, URBROJ: 2182-4-1-02-22-1 od 06. srpnja 

2022. godine),Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Tamaris Vodice (KLASA: 

112-04/22-01/01, URBROJ: 2182-4-1-02-22-2 od 06. srpnja 2022. godine), dokaze o objavi na 

oglasnoj ploči i mrežnim stranicamaDječjeg vrtića Tamaris Vodice, Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje i „Narodnim novinama“, prijave četiri (4) kandidatkinje s cjelokupnom natječajnom 

dokumentacijom, Obavijest na Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Tamaris 

Vodicekandidatkinji Vlatki Radovčić (KLASA: 112-04/22-01/08, URBROJ: 2182-4-1-02-22-1 od 01. 

kolovoza 2022. godine). 

Dječji vrtić Tamaris Vodice je dana 25. kolovoza 2022. godine dostavilo dopis 

Gradonačelniku Grada Vodica naziva Dostava dokaza u vezi Javnog natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za zasnivanje radnog odnosa (KLASA: 601-01/22-01/03, 

URBROJ: 2182-4-1-02-22-2 od 25. kolovoza 2022. godine), a u prilogu predmetnog dopisa je 

dostavljeno sljedeće: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika, a koju je izdala Ustanova za 

zdravstvenu skrb Kristofor (Broj: 142-2022-RA2VS od 24. kolovoza 2022. godine), Potvrda 

Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprava za kazneno pravo, Sektor za evidencije, pomilovanja i 

podršku žrtvama i svjedocima, Služba za evidencije i pomilovanja, Odjel za prekršajne evidencije 

(KLASA: 740-03/22-02/16056, URBROJ: 514-05-02-01-02/09-22-02 od 28. srpnja 2022. godine) iz 

koje je razvidno da prema raspoloživim podacima iz prekršajne evidencije, Tina-Valerija Storić nije 

osuđivana, Izvadak iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprava za kazneno pravo, 

Odjel za kaznene evidencije (KLASA: 740-02/22-03/109150, URBROJ: 514-05-02-01-01/01-22-02 

od 23. kolovoza 2022. godine) iz koje je razvidno da prema raspoloživim podacima kaznene 

evidencije, Tina-Valerija Storić nije osuđivana, Potvrda Centra za socijalnu skrb Šibenik (KLASA: 

552-01/22-01/42, URBROJ: 2182-19-03/42-22-2 od 29. srpnja 2022. godine) iz koje je razvidno da 

Tina-Valerija Storićnije u evidenciji Centra kao korisnik prava iz sustava socijalne skrbi niti joj je 

izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu u smislu članka 25. stavka 10. 



Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 

52/22), Izjava Tine-Valerije Storić od 25. kolovoza 2022. godine, ovjerenu 25. kolovoza 2022. godine 

kod javnog bilježnika Mire Grbac, Obala Juričev Ive Cote 27, 22211 Vodice (OV-7835/2022) kojom 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da joj tijekom rada u Dječjem vrtiću Tina, 

Obala Juričev Ive Cota 25, 22211 Vodice, OIB: 37683214007, koji je zastupala i u kojem je radila u 

razdoblju od 05. prosinca 2002. do 31. kolovoza 2013. godine, nije izrečena zabrana rada niti joj je 

radni odnos prestao zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece, 

a u vezi članka 25. stavka 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 

10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). 

Uvidom u naprijed navedenu dokumentaciju razvidno je da su na javni natječaj pristigle četiri 

prijave, od kojih su tri pravodobne i potpune. Tri kandidatkinje, i to Natalija Gobin, Tina-Valerija 

Storić i Silvana Birin ispunjavaju formalne uvjete iz predmetnog javnog natječaja, a četvrta 

kandidatkinja, Vlatka Radovčić nije dostavila dokaz da ispunjava formalni uvjet iz javnog natječaja – 

najmanje pet (5) godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnom mjestu odgojitelja ili 

stručnog suradnika. Obzirom na naprijed navedeno, ista nije mogla pristupiti razgovoru, o čemu ju je 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tamaris Vodice obavijestilo dopisom od 01. kolovoza 2022. 

godine.Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije, Gradonačelnik grada Vodica je 

prihvatio Prijedlog o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tamaris Vodice od 03. kolovoza 2022. 

godine te je odlučio za ravnateljicu Dječjeg vrtića Tamaris Vodice imenovati Tinu-Valeriju Storić, 

obzirom da je ista dostavila pravodobnu i potpunu prijavu na javni natječaj, da ispunjava formalne 

uvjete iz javnog natječaja za predmetno radno mjesto te imenovanje predlaže Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića Tamaris Vodice, nakon provedenog javnog glasovanja, gdje je od prisutnih šest (6) članova, od 

ukupno sedam (7) članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, pet (5)glasovalo „za“, a 

jedan (1) član bio je „suzdržan“. Kaorazlog imenovanja ističe sedosadašnje radno iskustvo na 

rukovodećim poslovima ravnateljice u dječjim vrtićima i to na mjestu ravnateljice u Dječjem vrtiću 

Tina i u Dječjem vrtiću Tamaris Vodice, po čemu se kandidatkinja Tina-ValerijaStorić izdvaja od 

drugih kandidatkinja prijavljenih na javni natječaj te se smatra da će ista u najboljoj mjeri udovoljiti 

potrebama ustanove za koju se imenuje. 

Sukladno članku 37. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića 

ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića, a u dječjem vrtiću kojemu je osnivač jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršno tijelo osnivača, stoga je odlučeno kao u točki 1. 

izreke Rješenja. 

Sukladno članku 37. stavku 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba 

može ponovno biti imenovana, stoga je odlučeno kao u točki 2. izreke Rješenja. 

Sukladno članku 16. PoslovnikaGradonačelnika grada Vodica („Službeni glasnik Grada 

Vodica“, broj 04/15 i 06/18) opći akti i akti o imenovanjima i razrješenjima te drugi akti za koje to 

odredi gradonačelnik,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 od petnaest(15) dana od dana primitka ovog 

Rješenja tužbom može pokrenutispor 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). 

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: 601-01/22-01/03 

URBROJ: 2182-4-03/13-22-3 

Vodice, 05. rujna 2022. godine 
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GRADONAČELNIK 

Ante Cukrov, v.r. 

 


