
 
 Na temelju odredbe članka 39. i 40. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 
29/97, 47/99 i 35/08), članka 26. Statuta ustanove "Dom mladih" Rijeka, te članka 46. Statuta Grada 
Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada 
Rijeke, na sjednici 22. studenoga 2012.godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o imenovanju ravnatelja ustanove "Dom mladih" Rijeka 

 

 

I. 
 Za ravnatelja ustanove "Dom mladih" Rijeka imenuje se MARIO KAJAPI. 
 

II. 
 Mandat ravnatelja traje četiri godine, a teče od 18. prosinca 2012.godine. 
 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenim novinama 

Primorsko-goranske županije". 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 Budući da mandat ravnatelja ustanove "Doma mladih" Rijeka istječe 18. prosinca 2012. 
godine, Upravno vijeće ustanove je objavilo u "Novom listu" dana 16. listopada 2012. godine 
natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja. Na raspisani natječaj su, unutar natječajnog roka, pristigle 
četiri prijave. Utvrđeno je da dvije prijave ne ispunjavaju formalno pravne uvjete natječaja, stoga su 
u daljnje razmatranje uzete preostale dvije prijave. 
 Na 35. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 6. studenoga 2012. godine, Upravno vijeće je, 
nakon rasprave, na temelju razmotrene natječajne dokumentacije, te analize Planova razvoja i 
okvirnih programa rada za četverogodišnje razdoblje koje su kandidati bili dužni priložiti, 
jednoglasno odlučilo Gradskom vijeću Grada Rijeke predložiti kandidata Maria Kajapija za ravnatelja 
ustanove "Dom mladih" Rijeka za predstojeće četverogodišnje razdoblje. 

Pri donošenju svoje odluke, svi su se članovi Upravnog vijeća složili da je Plan razvoja i 
program rada kandidata Maria Kajapija kvalitetan, sveobuhvatan i sukladan trenutnim 
ograničavajućim ekonomskim okolnostima, te da kandidat Mario Kajapi, obzirom na dosadašnje 
iskustvo od dvanaest godina na mjestu ravnatelja ustanove, a pogotovo obzirom na savjesno i 
odgovorno vođenje poslovanja ustanove, te na rezultate koje je postigao, očito posjeduje 
organizatorske i stručne sposobnosti tražene u natječaju na izbor ravnatelja ustanove "Dom 
mladih“ Rijeka. 

 
Slijedom navedenog, a temeljem članka 38. Zakona o ustanovama i članka 26. Statuta 

ustanove "Dom mladih" Rijeka, odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
 
 
 



 
 

Uputa o pravnom lijeku: 
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred 

nadležnim Upravnim sudom u roku od trideset dana od dostave ove Odluke. 
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