
_________________________________________________________________________________  
22. srpnja 2021.                            SLUŽBENE NOVINE GRADA CRIKVENICE              broj 110___ 

 

Na temelju članka 34. Statuta Grada Crikvenice Crikvenice ( “Službene novine Grada 

Crikvenice“ 103/21.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj  19. srpnja 

2021.godine donijelo je slijedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

1. Gradsko vijeće Grada Crikvenice daje uvjetnu prethodnu suglasnost na 

Prijedlog statuta Dječjeg vrtića Radost Crikvenica s time da Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića Radost Crikvenica u Prijedlog statuta  ugradi slijedeće 

amandmane koje je prihvatilo Gradsko vijeće: 

AMANDMAN 1 

 

Članak 10. mijenja se i glasi: 

„U članku 47. stavci 3.,4. i 5. se mijenjaju i sada glase: 

„Ravnatelj se bira na temelju natječaja koji raspisuje Upravno vijeće najkasnije tri 

mjeseca prije isteka roka trajanja mandata. Natječaj za ravnatelja se objavljuje na 

mrežnoj stranici Dječjeg vrtića, Narodnim novinama, te na drugi način sukladno 

propisima. 

Rok za prijavu na natječaj ne može biti kraći od osam dana od dana objave natječaja, 

a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od 45 dana od 

dana isteka roka za podnošenje prijava. 

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće na prijedlog Upravnog vijeća uz 

prethodno mišljenje Odbora za izbor i imenovanje.“ 

 

AMANDMAN 2 

 

Članak 11. mijenja se i glasi: 

„Članak 48. se mijenja i sada glasi: 

„U roku od osam dana od isteka natječajnog roka Upravno vijeće otvara i razmatra sve 

pristigle prijave s priloženom dokumentacijom, utvrđuje jesu li prijave potpune i 

dostavljene u roku te ispunjavaju li kandidati sve propisane uvjete. 

Upravno vijeće utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga Gradskom 

vijeću  zajedno s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom svih kandidata koji 

ispunjavaju uvjete u roku od pet dana od dana utvrđivanja prijedloga.“ 

 

2. Amandmani iz točke 1. ovog Zaključka  sastavni su dio ovog zaključka 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE 

Predsjednica   
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Crikvenica, 19. srpnja 2021. 


