
ODLUKE I ZAKLJUČCI S 37. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DV MORE 
OD 7. SRPNJA 2021. 

 
 

3.      Utvrđivanje Prijedloga izmjena Statuta Dječjeg vrtića More 

Prijedlog izmjena statuta Dječjeg vrtića More obrazložio je članovima Upravnog vijeća tajnik Bruno 

Ivoš. Nakon rasprave Upravno vijeće  jednoglasno (4 glasa ZA) donosi 

 

O D L U K U 

o utvrđivanju Prijedloga izmjena 

Statuta Dječjeg vrtića More 

 

I. 

 

 Utvrđuje se Prijedlog izmjena Statuta Dječjeg vrtića More, u tekstu koji čini sastavni dio ove 

Odluke. 

 

II. 

 

 Prijedlog izmjena Statuta iz točke I. ove Odluke prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke 

radi davanja prethodne suglasnosti sukladno članku 41. stavku 1. Zakona o predškolskom odgoju i 

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

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

4.   Prijedlog Odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića More 

Prijedlog Odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića More obrazložio je tajnik Bruno Ivoš. 

Upravno vijeće upoznato je s odredbama Zakona o ustanovama, Zakona o predškolskom odgoju i Statuta 

Dječjeg vrtića More temeljem kojih je dužno razriješiti ravnateljicu ako nastanu takvi razlozi koji po 

posebnim propisima ili općim propisima o radu dovode do prestanka radnog odnosa, donijeti prijedlog 

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja te raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana 

imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja. Upravno vijeće je upoznato s točkom II. Rješenja Područne 

službe prosvjetne inspekcije Rijeka (KLASA: UP/I-600-04/21-01/00011; URBROJ: 533-08-21-0002 od 

2. ožujka 2021. godine) zabranjeno je Dječjem vrtiću More da Jasna Crnčić obavlja poslove ravnatelja 

budući je u postupku koji je prethodio sklapanju ugovora o radu povrijeđen Zakon o predškolskom 

odgoju i obrazovanju. Dječji vrtić More podnio je žalbu na navedeno rješenje, a koju je Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja kao drugostupanjsko tijelo odbilo svojim rješenjem od 10. svibnja 2021. godine 

(KLASA: UP/II-602-02/21-07/00006, URBROJ: 533-09-21-0002). 

 

Upravno vijeće jednoglasno (4 glasa ZA) donosi sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

I. 

Prihvaća se prijedlog Odluke o razrješenju Jasne Crnčić dužnosti ravnateljice ustanove Dječji vrtić 

More, u predloženom tekstu: 

„Na temelju odredbe članka 38. stavka 2., članka 44. stavka 1. i stavka 2. točke 2. Zakona o ustanovama 

(„Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. stavka 3. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 46. 

Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i 

„Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) te članka 

75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke„ broj 10/17, 14/18, 2/19-

pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici ____________ 2021. godine 

donosi 



ODLUKE I ZAKLJUČCI S 37. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DV MORE 
OD 7. SRPNJA 2021. 

 
 

 

O D L U K U 

o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića More 

 

I. 

 

Razrješuje se Jasna Crnčić dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića More, s danom 20. srpnja 2021. 

godine. 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“. 

 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Rješenjem Područne službe prosvjetne inspekcije Rijeka (KLASA: UP/I-600-04/21-01/00011; 

URBROJ: 533-08-21-0002 od 2. ožujka 2021. godine) točkom II. izreke zabranjeno je Dječjem vrtiću 

More da Jasna Crnčić obavlja poslove ravnatelja budući je u postupku koji je prethodio sklapanju 

ugovora o radu povrijeđen Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 

107/07, 94/13 i 98/19). Dječji vrtić More podnio je žalbu protiv navedenog Rješenja. Rješenjem 

Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: UP/II-602-02/21-07/00006; URBROJ: 533-09-21-0002 

od 10. svibnja 2021. godine) odbijena je žalba Dječjeg vrtića More. 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića More nakon provedene rasprave donijelo je na svojoj sjednici 7. srpnja 

2021. godine Prijedlog odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića More Jasne Crnčić. 

Slijedom navedenog odlučeno je kao i u izreci ove Odluke. 

 

 

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 dostave ove Odluke. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Rijeka, ………… 2021. godine 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 

 

Predsjednica  

Gradskog vijeća 

Ana Trošelj“ 

 

II. 

Prijedlog Odluke iz točke 1. prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. 

 

 

5.   Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića More 

Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića More obrazložio je tajnik 

Bruno Ivoš.  



ODLUKE I ZAKLJUČCI S 37. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DV MORE 
OD 7. SRPNJA 2021. 

 
Upravno vijeće dalo je prijedlog da se kao vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove imenuje Jasna Crnčić.  

Jasna Crnčić je po zvanju magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Od 1989. godine radila 

je u Dječjem vrtiću Rijeka na neodređeno vrijeme. Najprije na poslovima medicinske sestre u jaslicama, 

a zatim na radnom mjestu odgojiteljice u vrtićkim odgojnim skupinama. Bila je mentor redovnim i 

izvanrednim studentima Učiteljskog fakulteta u Rijeci i Puli kao i mentor pripravnicima na stažiranju. 

Više godina bila je voditelj PPO-a Krnjevo. Od 2013.godine radi na poslovima Voditelja Centra 

predškolskog odgoja Turnić. U mandatu ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka Gordane Rena (2013-2014.g) 

bila je njena zamjena. Od rujna, 2018. godine imenovana je Odlukom o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka 

(„Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/2017) privremenom ravnateljicom Dječjeg vrtića More. 

Odlukom Gradskog vijeća („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/2019) imenovana je na dužnost 

ravnateljice Dječjeg vrtića More od 1. ožujka 2019. godine. 

 Drugih prijedloga za vršitelja dužnosti ravnatelja nije bilo. Stavlja se na glasanje prijedlog da se 

za vršiteljicu dužnosti ravnatelja imenuje Jasna Crnčić. 

 

Upravno vijeće  jednoglasno (4 glasa ZA) donosi  sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

I. 

Prihvaća se prijedlog Odluke o imenovanju Jasne Crnčić za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 

More, u predloženom tekstu: 

„ 

Na temelju odredbe članka 44. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 

47/99, 35/08 i 127/19), članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – 

pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) te članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine 

Grada Rijeke„ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 

sjednici ____________ 2021. godine donosi 

 

 

O D L U K U 

o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića More 

 

I. 

 

Za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića More imenuje se Jasna Crnčić. 

 

 

II. 

 

Imenovana će započeti s obavljanjem dužnosti od 21. srpnja 2021. godine. 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“. 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Rijeka,---------- 2021. godine 

 

 



ODLUKE I ZAKLJUČCI S 37. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DV MORE 
OD 7. SRPNJA 2021. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 

 

 

Predsjednica 

Gradskog vijeća 

Ana Trošelj“ 

 

II. 

Prijedlog Odluke iz točke 1. prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. 

 

6.   Odluka o donošenju Pravilnika o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih 

proizvoda 

Pravilnik je obrazložio tajnik Bruno Ivoš. 

Upravno vijeće jednoglasno (4 glasa ZA) donosi 

 

O D L U K U 

 

I. 

Donosi se Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja Dječjeg vrtića More, u tekstu koji čini sastavni 

dio ove Odluke 

 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

7.  Odluka o donošenju Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 

imenovanju povjerljive osobe 

Pravilnik je obrazložio tajnik Bruno Ivoš. 

Upravno vijeće jednoglasno (4 glasa ZA) donosi 

 

O D L U K U 

 

I. 

Donosi se Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje 

Dječjeg vrtića More, u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

8.   Odluka o izboru kandidata temeljem provedenih natječaja za zasnivanje radnog odnosa za 

radna mjesta: 

- Rehabilitator – odgojitelj 

- Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara 

Ravnateljica je izvijestila članove Upravnog vijeća da se na radno mjesto Rehabilitator – odgojitelj javila 

samo jedna kandidatkinja koja je ujedno i nestručna zamjena te je predložila Upravnom vijeću da se s 

istom zasnuje radni odnos do ponavljanja natječaja, ali najduže do 5 mjeseci.  

Ravnateljica je izvijestila članove Upravnog vijeća da se na radno mjesto Samostalni referent zašite na 

radu i zaštite od požara javilo četvero kandidata. Dvoje kandidata ne udovoljava formalnim uvjetima 

natječaja, dok kod ostalih dva kandidata nedostaje ispit iz zaštite na radu. Ravnateljica je predložila 

članovima Upravnog vijeća da se zasnuje radni odnos do ponavljanja natječaja, ali ne dulje od 5 mjeseci 

s Ninom Franjul. 

 



ODLUKE I ZAKLJUČCI S 37. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DV MORE 
OD 7. SRPNJA 2021. 

 
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 31. ožujka 2021. godine (KLASA: 003-06/21-

08/34, URBROJ: 2170/01-54-20-21-5), na prijedlog ravnateljice, Jasne Crnčić, Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića More, na sjednici održanoj dana 7. srpnja 2021. godine, donosi  

 

O D L U K U 

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 IVANA HOST.  

 

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 20. svibnja 2021. godine (KLASA: 003-

06/21-08/36, URBROJ: 2170/01-54-20-21-5), na prijedlog ravnateljice, Jasne Crnčić, Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića More, na sjednici održanoj dana 7. srpnja 2021. godine, donosi  

 

O D L U K U 

o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radno mjesto 

 

1. Sukladno objavljenom natječaju prima se u radni odnos na radno mjesto Samostalni referent zaštite 

na radu i zaštite od požara – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do popune 

radnog mjesta po ponovljenom natječaju, ali ne dulje od 5 mjeseci NINA FRANJUL.  

 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

     Završeno u 12,05 sati. 
 
 
  Zapisnik sastavio                                                                    Predsjednica Upravnog vijeća 

 

________________                                                             ____________________________ 

      Bruno Ivoš                                                                                     Astrid Massari 

 

 


