
0DLUKE I ZAKLJUČCI S 5. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DV MORE 
ODRŽANE 26. OŽUJKA 2019. GODINE 

1 
 

 

2. Donošenje Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić More 

Nakon rasprave te provedenog javnog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno (5glasa ZA) 

donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

1. Usvaja se Pravilnik o upisu u Dječji vrtić More. 

2. Pravilnik će stupiti na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg 

vrtića More. 

 

 

3.  Donošenje prijedloga Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić More za 

pedagošku 2019./2020. godinu  

Nakon rasprave te provedenog javnog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno (5 glasa ZA) 

donosi sljedeći 

Z A K LJ U Č A K 

 

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić More za 

pedagošku 2019./2020. Godinu. 

2. Temeljem članka 22. i članka 41. stavka 1. točke 9. Statuta Dječjeg vrtića More, 

prijedlog Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 

2019./2020. Godinu dostavlja se na suglasnost Gradonačelniku Grada Rijeke. 

3. Po dobivenoj suglasnosti Gradonačelnika Grada Rijeke i donošenju Odluke o upisu i 

mjerilima upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2019./2020. godinu, a sukladno 

odredbi članka 22. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića More, natječaj za upis djece u Dječji 

vrtić More za pedagošku 2019./2020. godinu objavit će se u dnevnom tisku Novi list te na 

mrežnim stranicama Ustanove.  

 

4. Odluka o određivanju zamjene ravnateljice u slučaju njene privremene spriječenosti u 

obavljanju ravnateljskih poslova 

Upravno vijeće je utvrdilo da postoji pisana izjava o suglasnosti stručnog suradnika – pedagoga 

Radmile Bajić kojom pristaje da je se predloži od strane ravnateljice Dječjeg vrtića More Jasne Crnčić 

za osobu koja će zamjenjivati ravnateljicu u slučaju njene privremene spriječenosti u obavljanju 

ravnateljskih poslova.  

 Nakon provedenog javnog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno (5 glasa ZA) donosi 

 

O D L U K U 

1. Radmila Bajić, stručni suradnik – pedagog, određuje se osobom koja zamjenjuje 

ravnateljicu Jasnu crnčić u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju 

ravnateljskih poslova. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

       5. Odluka o odobrenju neplaćenog dopusta djelatnici                                  na temelju njezinog 

zahtjeva, a na prijedlog ravnateljice 

Nakon provedenog javnog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno (5 glasa ZA) donosi 

 

O D L U K U 

1. Odobrava se djelatnici                               , odgojiteljici, neplaćeni dopust u razdoblju 

od 26.06.2019. do 25.06.2020. godine.  
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2. Za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta radnikova prava iz radnog odnosa ili u svezi 

s radnim odnosom miruju te se radnika odjavljuje s mirovinskog i zdravstvenog 

osiguranja. 

 

 


