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2. Usvajanje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić More 

Član Upravnog vijeća iz reda roditelja Vjekoslav Banić citirao je članak 9. Odluke o mjerilima 

za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga ( „Službene novine Grada Rijeke“ 

broj 15/2018) te je ustvrdio da je ona u nesuglasju s člankom 38. Pravilnika o upisu djece u Dječji 

vrtić More. Istaknuo je da pojedini roditelji ne mogu dobiti godišnji odmor u periodu od mjesec dana, 

već u kraćem periodu te stoga ne mogu ispisati dijete na period od mjesec dana. U raspravi su 

sudjelovali i ostali članovi Upravnog vijeća, predstavnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo te 

ravnateljica Dječjeg vrtića More. 

Nadalje, član Upravnog vijeća iz reda roditelja Vjekoslav Banić, u raspravi se dotaknuo iznosa 

naknade od 200,00 kuna mjesečno kojeg roditelj-korisnik usluga plaća za vrijeme nekorištenja usluga 

Dječjeg vrtića More koristeći mogućnost da u tijeku jedne pedagoške godine iz privatnih razloga ne 

vodi dijete u Dječji vrtić najviše do dva mjeseca u kontinuitetu. Predložio je da se uvede razmjerna 

naplata navedenog iznosa na način da se navedeni iznos odredi razmjerno s brojem radnih dana 

nekorištenja usluga u odnosu na ukupni broj radnih dana u svakom pojedinom mjesecu u kojem je 

roditelj koristio mogućnost nekorištenja usluga. 

Na prijedlog predsjednice Upravnog vijeća Astrid Massari donesen je  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

1. Član Upravnog vijeća iz reda roditelja Vjekoslav Banić će podnijeti pisani prijedlog 

Upravnom vijeću  vezan za izmjenu članka 38. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić 

More na način da se uvede razmjerna naplata iznosa od 200, 00 kuna. 

2. Prijedlog će se nakon rasprave na Upravnom vijeću poslati na mišljenje Odjelu 

gradske uprave za odgoj i školstvo. 

 
 

          Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ 

broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 6. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji 

vrtić More („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18 od 18. prosinca 2018. godine) i članka 41. 

Statuta Dječjeg vrtića More (od 23. ožujka 2019. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića More na 

sjednici održanoj 30. travnja 2019. godine, nakon provedene rasprave te provedenog javnog 

glasovanja (5 glasa ZA) donijelo je 

 

O D L U K U 

 

1. Usvaja se Pravilnik o izmjeni Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić More. 

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

vrtića More. 

 

 

3.     Usvajanje Prijedloga Pravilnika o radnim mjestima u Dječjem vrtiću More i dostava na 

prethodnu suglasnost Gradonačelniku Grada Rijeke putem Odjela gradske uprave za odgoj 

i školstvo 

U raspravi član Upravnog vijeća iz reda roditelja Vjekoslav Banić dotakao se radnih mjesta 

spremača te samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara. Zanimalo ga je da li će se 

zapošljavati samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara sukladno zakonu i da li je moguće 

da to bude vanjski suradnik. U raspravi je također sudjelovala i ravnateljica Jasna Crnčić. Predsjednica 

Upravnog vijeća Astrid Massari predložila je izmjenu članka 23. i to na način da isti glasi: 
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„Radnici Ustanove koji su danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika zatečeni u radnom odnosu 

na neodređeno vrijeme, a nemaju potrebnu vrstu i stupanj stručne spreme, mogu i dalje nastaviti 

obavljati poslove na koje su raspoređeni sukladno članku 55. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju, osim ako zakonom nije drugačije propisano“. 

Upravno vijeće je jednoglasno (5glasa ZA) donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K 

Podržava se prijedlog predsjednice Upravnog vijeća Astrid Massari o izmjeni i dopuni 

članka 23. Prijedloga Pravilnika o radnim mjestima u tekstu kako je predložila.  

 

 

Na temelju članka 41. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 41. i 61. Statuta Dječjeg vrtića More (od 23. ožujka 2019. 

godine) i članka 29. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More (od 23. 

ožujka 2019.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na sjednici održanoj 30. travnja 2019. godine, 

nakon rasprave te provedenog javnog glasovanja (5 glasa ZA) donijelo je 

 

O D L U K U 

 

1. Usvaja se Prijedlog Pravilnika o radnim mjestima u Dječjem vrtiću More, u tekstu 

koji čini sastavni dio ove Odluke. 

2. Prijedlog Pravilnika o radnim mjestima dostavlja se na suglasnost Gradonačelniku 

Grada Rijeke. 

 

4.     Usvajanje Zaključka o prijedlogu iznosa punih mjesečnih cijena usluga Dječjeg vrtića More 

i dostava prijedloga Gradonačelniku Grada Rijeke putem Odjela gradske uprave za odgoj i 

školstvo na daljnje postupanje 

 

U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća, predstavnica iz Odjela gradske uprave za 

odgoj i školstvo te ravnateljica Dječjeg vrtića More. U raspravi je predloženo da se izmjeni točka 3. 

Zaključka o prijedlogu iznosa punih mjesečnih cijena usluga Dječjeg vrtića More i to stavak 1. te 

podstavci 4. i 5. na način da ista glasi: 

„Predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da pune mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića More 

utvrdi u iznosima: 

- za redoviti cjelodnevni program u visini od 2.167,20 kuna, 

- za posebni program predškolskog obrazovanja djece s teškoćama u razvoju u visini od 8.541,05 

kuna, 

- za program predškole, u iznosu od 70,00 kuna, 

- redoviti cjelodnevni program obogaćen ranim učenjem engleskog jezika u iznosu dodatne naknade 

od 280,00 kuna, 

- redoviti cjelodnevni program obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta u iznosu dodatne naknade 

od 250,00 kuna.“ 

Upravno vijeće je jednoglasno (5glasa ZA) donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K 

Izmjenjuje se i dopunjuje točka 3. Zaključka o prijedlogu iznosa punih mjesečnih cijena 

usluga Dječjeg vrtića More stavak 1. Podstavci 4. i 5. na način kako je to predloženo od strane 

Upravnog vijeća. 

 

Na temelju članka 12. Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika 

usluga („Službene novine Grada Rijeke“, broj 15/18), a sukladno Zaključku Poglavarstva Grada 

Rijeke (KLASA: 022-05/07-01/23-67; URBROJ: 2170-01-10-07-4), od 02. ožujka 2007. godine, 
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Zaključku Poglavarstva Grada Rijeke (KLASA: 022-05/08-01/48-116, URBROJ: 2170-01-10-08-3), 

od 18. lipnja 2008 godine i Zaključku o ispravku zaključka Poglavarstva Grada Rijeke (KLASA: 022-

05/08-01/48-116; URBROJ: 2170-01-10-08-3) (KLASA: 022-05/08-01/91-127, URBROJ: 2170-01-

10-08-40), od 17. listopada 2008. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More na sjednici održanoj 

dana 30. travnja 2019. godine, nakon rasprave i provedenog javnog glasovanja (5 glasa ZA) donijelo 

je  
 

 

O D L U K U 

1. Usvaja se Zaključak o prijedlogu iznosa punih mjesečnih cijena usluga Dječjeg vrtića 

More, u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke. 

2. Zaključak o prijedlogu iznosa punih mjesečnih cijena usluga Dječjeg vrtića More 

prosljeđuje se Gradonačelniku Grada Rijeke na daljnji postupak. 

 

 

4. Financijsko izviješće za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine 

Upravno vijeće  jednoglasno (5 glasa Za) donosi 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

1. Prima se na znanje Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja. 


