
ODLUKE I ZAKLJUČCI S 44. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DV MORE 
ODRŽANE 9. RUJNA 2021. GODINE 

Na početku sjednice predsjednica Upravnog vijeća predložila je izmjenu Dnevnog reda na način 

da se dodaje točka 5. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o radnim mjestima i točka 6. Poništenje 

natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu samostalni referent zaštite na radu i zaštite od 

požara. Točka 5. Razno postaje točka 7. dnevnog reda. Takav prijedlog i izmijenjeni Dnevni red usvojeni 

su jednoglasno. 

  

 

2. Donošenje Prijedloga odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića More 

Nakon provedenog javnog glasovanja na sjednici Upravnog vijeća od 9. rujna 2021. godine, 

Upravno vijeće jednoglasno (4 glasa ZA) donijelo je  

 

O D L U K U 

o prijedlogu za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića More 

 

1. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Rijeke da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića More za 

predstojeće četverogodišnje razdoblje imenuje Jasna Crnčić. 

 

2. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića More sa cjelokupnom 

natječajnom dokumentacijom dostavlja se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje. 

 

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

odnosa za radno mjesto Odgojitelj: 

8 izvršitelja na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

2 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 

Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće je jednoglasno (4 glasa ZA) donijelo 

O D L U K U 

o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radna mjesta 

 

1. Sukladno objavljenom natječaju prima se u radni odnos na radno mjesto Odgojitelj – 8 

izvršitelja na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu: 

1. NIKA MULVAJ 

2. SONJA KOLIĆ 

3. JELENA JELIĆ PUHALO 

4. TEA KOLESAR 

5. ANA DUNDOVIĆ 

6. ANNE MARIE KNEŽEVIĆ 

7. ELIZABETA VUČKOVIĆ 

8. BOŽENA POBOR  

 

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

izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu: 

 

1. VALENTINA VUKIN 

2. AMANDA TOMAC 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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4. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa: 

- Pomoćni kuhar 

 

Upravno vijeće je jednoglasno (4 glasa ZA) donijelo 

O D L U K U 

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: 

 

- Pomoćni kuhar 

1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena dulje odsutne djelatnice) 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja. 

 

5. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o radnim mjestima 

Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće je jednoglasno (4 glasa ZA) donijelo  

 

O D L U K U 

 

I. 

Usvaja se Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More, u predloženom 

tekstu: 

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

10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 41. i 61. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine; 

Izmjene Statuta Dječjeg vrtića More od 28. srpnja 2021. godine) i članka 23. i 24. Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019.), Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića More, na sjednici održanoj 9. rujna 2021. godine, donijelo je  

 

  

PRAVILNIK 

 O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADNIM MJESTIMA  

DJEČJEG VRTIĆA MORE 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o radnim mjestima Dječjeg vrtića More (od 18. srpnja 2019. godine; Pravilnik o izmjenama 

Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More od 28. srpnja 2020.; Pravilnik o izmjenama Pravilnika 

o radnim mjestima od 10. kolovoza 2021. godine; u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članku 20. Pravilnika 

broj „1“ zamjenjuje se brojem „2“. 

Članak 2. 

Ovaj Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More stupa na snagu dan 

nakon dana objave na oglasnoj ploči Ustanove. 

 

KLASA: 003-05/21-08/6 

URBROJ: 2170/01-54-20-21-1 
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Predsjednica Upravnog vijeća 

 

____________________________ 

               Astrid Massari 

 

 

 

 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More objavljen je na oglasnoj ploči 

Ustanove dana 9. rujna 2021. godine i stupit će na snagu dana 10. rujna 2021. godine. 

 

 

v.d. ravnateljice: 

 

____________________ 

Jasna Crnčić“ 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

6. Poništenje natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu samostalni referent 

zaštite na radu i zaštite od požara 

Nakon provedene rasprave upravno vijeće je jednoglasno (4 glasa ZA) donijelo  

 

O D L U K U 

o poništenju natječaja 

 

  

I. 

Poništava se Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto samostalni referent zaštite na radu i 

zaštite od požara na određeno radno vrijeme, u nepunom radnom vremenu, 20 sati tjedno objavljen na 

mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića More dana 

2. kolovoza 2021. godine.  

  

II. 

Ova odluka će se objaviti na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj 

stranici Dječjeg vrtića More. 

  

III. 

Odluka stupa na snagu s danom donošenja i dostavit će se svim kandidatima. 

 

 


