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2. Donošenje Odluke o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog 

odnosa za radno mjesto: 

- Odgojitelj, 2 izvršitelja na neodređeno, puno radno vrijeme 

- Rehabilitator – odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme 

- Stručni suradnik – rehabilitator. 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme 

Ravnateljica Jasna Crnčić izvijestila je članove Upravnog vijeća o provedenom natječaju za radna 

mjesta: Odgojitelj, Rehabilitator – odgojitelj te Stručni suradnik – rehabilitator. Ravnateljica je za 

radno mjesto Odgojitelja predložila kandidate članovima Upravnog vijeća. Na natječaj za radna mjesta 

Rehabilitator – odgojitelj i Stručni suradnik – rehabilitator nije se prijavio niti jedan kadidat/kinja koji 

bi udovoljavao formalnim uvjetima natječaja (zvanje) te je ravnateljica Jasna Crnčić predložila 

članovima Upravnog vijeća da se na navedena radna mjesta prime nestručne zamjene, do popune po 

novom natječaju, ali ne duže od 5 mjeseci.  

 

Na temelju članka 26. i članka 35. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 41. i 42. Statuta Dječjeg vrtića More (od 

15. ožujka 2020. godine), temeljem Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 15. 

srpnja 2020. godine (KLASA: 003-06/20-08/24, URBROJ: 2170/01-54-20-20-3), na prijedlog 

ravnateljice Jasne Crnčić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na sjednici održanoj dana 28. kolovoza 

2020. godine, jednoglasno (5 glasa ZA) donosi sljedeću  

 

O D L U K A 

o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radno mjesto 

 

1. Sukladno objavljenom natječaju primaju se u radni odnos na radno mjesto Odgojitelj – 2 

izvršitelja na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu TIHANA NOVOSEL i 

TOMISLAV PRPIĆ. 

 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 5. i 6. i članka 35. stavak 1. točka 5. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 41. i 42. 

Statuta, temeljem Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 15. srpnja 2020. godine 

(KLASA: 003-06/20-08/24, URBROJ: 2170/01-54-20-20-3), na prijedlog ravnateljice Jasne Crnčić, 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2020. godine, 

jednoglasno (5 glasa ZA) donosi sljedeću  

 

O D L U K A 

o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radno mjesto 

 

1. Sukladno objavljenom natječaju prima se u radni odnos na radno mjesto Rehabilitator - 

odgojitelj – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do popune radnog 

mjesta po ponovljenom natječaju, ali ne dulje od 5 mjeseci DANIELA FILINIĆ.  

 

2. Sukladno objavljenom natječaju prima se u radni odnos na radno mjesto Stručni suradnik – 

rehabilitator – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do popune radnog 

mjesta po ponovljenom natječaju, ali ne dulje od 5 mjeseci LANA SUŠIĆ IVOŠ.  

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

1. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa: 

- Rehabilitator - odgojitelj 
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Ravnateljica Jasna Crnčić upoznala je članove Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja jedne osobe na 

radnom mjestu Rehabilitator – odgojitelj (novootvoreno radno mjesto). 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 

107/07, 94/13, 98/19), članka 41. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2020. godine), Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića More, na sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2020. godine, jednoglasno je (5 

glasa ZA) donosi 

 

 

 

O D L U K A 

o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa 

 

I. 

 

Objavljuje se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na oglasnim pločama i mrežnim 

stranicama Zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Ustanove za radno mjesto: 

 

- Rehabilitator – odgojitelj 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja. 

 

Konstatira se na zapisnik da su sjednicu napustile predsjednica Upravnog vijeća Astrid Massari te 

ravnateljica Jasna Crnčić zbog neodgodivih obveza. 

 

 

3. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića More za pedagošku 

2019./2020. godinu 

Izvješće je članovima Upravnog vijeća prezentirala članica Upravnog vijeća Lili Brašnjić, stručni 

suradnik – psiholog Dječjeg vrtića More. Izvijestila je članove Upravnog vijeća da je Godišnje 

izvješće raspravljeno na Odgojiteljskom vijeću dana 27. kolovoza 2020. godine te je Odgojiteljsko 

vijeće Zaključkom usvojilo Godišnje izvješće. U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća.  

 

Temeljem članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 

107/07, 94/13, 98/19), članka 8. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i 

evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 83/01), na temelju provedene rasprave i 

zaključka Odgojiteljskog vijeća, članaka 16., 41. i 42. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 

2020. godine), a prema izvješću ravnateljice, Jasne Crnčić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na 

sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2020. godine, donosi 

 
ODLUKA 

o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića More 
za pedagošku 2019./2020. godinu 

  
I. 

Usvaja se Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića More za pedagošku 

2019./2020. godinu, za razdoblje od 01. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020. godine. 

  
II. 

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića More za pedagošku 

2019./2020. godinu, upućuje se Ministarstvu znanosti i obrazovanja na daljnje postupanje. 
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III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 


