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2. Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine 

 

Voditeljica financija Jasmina Vuksan obrazložila je Financijsko izvješće za razdoblje od 1.01. 

do 30.06.2019. godine. 

Upravno vijeće je jednoglasno (5 glasa ZA) donijelo  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

1. Usvaja se na znanje Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine. 

 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

2. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa 

 

             Upravno vijeće jednoglasno (5 glasa ZA) donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

1. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 

broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje 

Natječaj za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More za radna mjesta: 

 

- Odgojitelj  

3 izvršitelja na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

3 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za Mariju Postić, Darija 

Čvorka i Jadranku Ponjiger) 

 

- Tajnik 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 

- Rehabilitator – odgojitelj 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 

- Zdravstveni voditelj 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 

- Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu, 20 sati tjedno 

 

- Voditelj programa kinezioloških aktivnosti 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu, 20 sati tjedno 

 

- Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 

- Pomoćni kuhar 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 

2. Natječaj će biti objavljen dana 30. srpnja 2019. godine na oglasnim pločama i 

mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj 

ploči Dječjeg vrtića More. Natječaj će biti objavljen do 07. kolovoza 2019. godine. 
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3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

3. Zamolba za korištenje prostora LINK-kreativne radionice (rano učenje engleskog 

jezika) 

 

Upravno vijeće jednoglasno (5 glasa ZA) donosi sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

1. Daje se suglasnost na privremeno korištenje prostora Dječjeg vrtića More u 

pedagoškoj 2019./2020. godini za vanjske suradnike. 

 

2. Sve ponude dobivene od vanjskih suradnika bit će ponuđene roditeljima korisnicima 

usluga Dječjeg vrtića More kako bi isti mogli odabrati željenu ponudu. 

 

 

 


