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2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2021. godinu 

Voditeljica financija Dječjeg vrtića More, Doris Primorac, obrazložila je prisutnima Prijedlog 

I. izmjena i dopuna Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2021. godinu rezultata. U raspravi su 

sudjelovali Vjekoslav Banić, Jasna Crnčić i Astrid Massari. 

Nakon rasprave, Upravno vijeće Dječjeg vrtića jednoglasno (5 glasa ZA) donosi 

 

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 3. 

Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi 

(„Narodne novine“, broj 101/2017) i članaka 41. i 42. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. 

godine), na prijedlog ravnateljice, Jasne Crnčić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na sjednici 

održanoj dana 31. ožujka 2021. godine, donosi 

 

             I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 

             DJEČJEG VRTIĆA MORE ZA 2021. GODINU 

 

                                                    I. 

                       Donose se I. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2021. godinu. 

 

                                                    II. 

                       I. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2021. godinu čini sastavni dio 

ove Odluke. 

 

                                                   III. 

                      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

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

odnosa za radno mjesto: 

- Odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme 

-Odgojitelj, 3 izvršitelja na određeno vrijeme, puno radno vrijeme 

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

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

- Voditelj financija, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme 

 

Na temelju članka 26. i 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 29. siječnja 2021. godine (KLASA: 003-06/21-08/32, 

URBROJ: 2170/01-54-20-21-4), na prijedlog ravnateljice, Jasne Crnčić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

More (5 glasa ZA), na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2021. godine, donosi sljedeću  

 

O D L U K A 

o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radna mjesta 

 

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

izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu: DORA PRIBANIĆ.  

 

2. Sukladno objavljenom natječaju prima se u radni odnos na radno mjesto Odgojitelj – 3 

izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu: 

 

a) ANDREJA PAVLINIĆ, u svojstvu pripravnika (zamjena za Mariju Ajanović) 
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b) TEA KOLESAR (zamjena ta Teu Nikolić) 

c) KATARINA KONESTABO (zamjena za Nikolinu Marjanović) 

 

3. 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 29. siječnja 2021. godine 

(KLASA: 003-06/21-08/32, URBROJ: 2170/01-54-20-21-4), na prijedlog ravnateljice, Jasne Crnčić, 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića More (5 glasa ZA), na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2021. godine, 

donosi sljedeću  

 

O D L U K A 

o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radna mjesta 

 

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. 

 
Na temelju članka 26. 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 29. siječnja 2021. godine (KLASA: 003-06/21-08/32, 

URBROJ: 2170/01-54-20-21-4), na prijedlog ravnateljice, Jasne Crnčić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

More, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2021. godine, donosi sljedeću  

 

O D L U K A 

o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radna mjesta 

 

1. Sukladno objavljenom natječaju prima se u radni odnos na radno mjesto Voditelj financija – 1 

izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu: DORIS PRIMORAC  

 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

4. Utvrđivanje Prijedloga pune mjesečne cijene novog programa u organizaciji Dječjeg vrtića 

More  i dostava na daljnje postupanje Gradonačelniku Grada Rijeke putem Odjela gradske 

uprave za odgoj i školstvo 

 

Utvrđeno je da Prijedlog cijene novog programa treba izmijeniti i dopuniti te je predsjednica 

Upravnog vijeća Astrid Massari predložila da se točka 4. Dnevnog reda makne te će time točka 5. postati 

točka 4. Dnevnog reda, a točka 6. postati točka 5. Tako predložene izmjene Dnevnog reda su jednoglasno 

prihvaćene.  

 

5. Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto Rehabilitator - odgojitelj 

 

Ravnateljica Dječjeg vrtića More Jasna Crnčić izvijestila je članove Upravnog vijeća da je radno 

mjesto Rehabilitator – odgojitelj upražnjeno, odnosno trenutno na istom radi nestručna zamjena te je 

potrebno raspisati natječaj. 
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Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 

10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 41. i 42. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine), 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na prijedlog ravnateljice Jasne Crnčić, na sjednici održanoj dana 

31. ožujka 2021. godine, donosi 

 

 

 

O D L U K A 

o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa 

 

I. 

 

Objavit će 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. 

 

 

 


