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Na prijedlog predsjednice Upravnog vijeća Dnevni red se nadopunjuje na način da se točka 7. 

Dnevnog reda mijenja i glasi: 

„7. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa “. 

Dosadašnja točka 7. postaje točkom  8. dnevnog reda. 

Tako izmijenjeni Dnevni red jednoglasno se usvaja. 

 

 

2. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića More za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2019. 

godine  

 

Voditeljica financija Jasmina Vuksan prezentirala je članovima Upravnog vijeća financijsko 

izvješće Dječjeg vrtića More za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2019. godine.  

Upravno vijeće jednoglasno (5 glasa ZA) donosi 

 

Z A K LJ U Č A K 

1. Prima se na znanje Financijsko izvješće Dječjeg vrtića More za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 

30. rujna 2019. godine 

2. Ovaj Zaključak stupit će na snagu s danom donošenja. 

 

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

radnog odnosa  

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 30. kolovoza 2019. godine (KLASA: 003-06/19-08/14, 

URBROJ: 2170/01-54-20-19-5), na prijedlog ravnatelja Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na 

sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine, jednoglasno (5 glasa ZA) donosi sljedeću  

 

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 – 1 

izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu IVANA POCRNIĆ (zamjena za 

Daria Čvorka). 

 

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

izvršitelj na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu, 8 sati tjedno KRISTINA 

FLAJNIK. 

 

3. Sukladno objavljenom natječaju prima se u radni odnos na radno mjesto Pomoćni kuhar – 1 

izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu JASMINA VOJVODIĆ IVANIŠ. 

 

4. Sukladno objavljenom natječaju donosi se odluka o poništenju natječaja u dijelu koji se 

odnosi na radno mjesto Stručni suradnik – rehabilitator, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u 

punom radnom vremenu jer nijedan kandidat nije udovoljio formalnim uvjetima natječajima. 

 

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Dogovoreno je da će se natječaj za radno mjesto stručnog suradnika rehabilitatora ponoviti 

nakon dobivenih odgovora od Agencije za odgoj i obrazovanje te Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

U narednom periodu tražit će se mentor za obavljanje pripravničkog staža stručnog suradnika 

rehabilitatora. 

 

4.   Donošenje Pravilnika o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda Dječjeg vrtića 

More 

Člana Upravnog vijeća iz reda roditelja Vjekoslava Banića zanimalo je da li se pod opremom 

podrazumijevaju dječje igračke i računala. U raspravi su sudjelovali Vjekoslav Banić, Astrid Massari i 

Jasna Crnčić. 

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, 

broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 5. Upute o suradnji između Grada Rijeke i korisnika (KLASA: 

023-01/18-04/108-26, URBROJ: 2170/01-15-00-18-1), od 24. srpnja 2018. godine i članka 41., 42. i 

61. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na sjednici održanoj dana 29. 

listopada 2019. godine, jednoglasno (5 glasa ZA) donosi sljedeću 

 

 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

Donosi se Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda Dječjeg vrtića More, 

u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke. 

II. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Ustanove. 

 
       5.   Donošenje Etičkog kodeksa Dječjeg vrtića More 

      U raspravi su sudjelovali Vjekoslav Banić, Astrid Massari , Jasna Crnčić i Ljubica Stojanović.  

 

Upravno vijeće je jednoglasno (5 glasa ZA) donijelo sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

na očitovanje sindikalne povjerenice na prijedlog Etičkog kodeksa Dječjeg vrtića More 

 

1. Upravno vijeće je upoznato s očitovanjem sindikalne povjerenice Ive Laco. Upravno vijeće  

dijelom uvažava očitovanje te se članak 8. stavak 1. podstavak 5. mijenja na način da se iza riječi 

vidljive dodaje riječ "neprimjerene". Slijedom navedenog, izmijenjeni članak 8. stavak 1. podstavak 5. 

sada glasi: 

" - vidljive piersinge skinuti prije početka radnog vremena, a vidljive neprimjerene tetovaže 

prekriti dugim rukavima ili drugim primjerenim odjevnim predmetima ". 

2. S ostalim primjedbama glede članka 8. stavka 1. podstavka 5. prijedloga Etičkog kodeksa 

DV More, Upravno vijeće se nije složilo. 

 

 

Temeljem članka 38. i 42. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More na 

sjednici održanoj 29. listopada 2019. godine, jednoglasno (5 glasa ZA) donosi sljedeću 
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O D L U K U 

 

I. 

 

Donosi se Etički kodeks Dječjeg vrtića More, u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 

 

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Ustanove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Odluka o odobrenju neplaćenog dopusta djelatnici -------------------------------- na temelju 

njezinog zahtjeva, a na prijedlog ravnateljice 

 

 

Na temelju članka 87. Zakona o radu, članka 65. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića More (od 28. 

lipnja 2019. godine) i članka 41. Kolektivnog ugovora  za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića More, na prijedlog ravnateljice Jasne Crnčić, a na zahtjev djelatnice ----------------

---------------------, na sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine je jednoglasno donijelo 

sljedeću: 

 

O D L U K U  

 

1. Odobrava se djelatnici-----------------------, odgojiteljici, neplaćeni dopust u razdoblju od 

15.11.2019. do 15.11.2020. godine. 

2. Za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta radnikova prava iz radnog odnosa ili u svezi s 

radnim odnosom miruju te se radnik odjavljuje s mirovinskog i zdravstvenog 

osiguranja. 

 

 

            7.    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 Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More 

objavljuje Natječaj za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More za radno mjesto: 

 

- Odgojitelj  

1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za Sandru Gnjatović ) 

 

 

2. Natječaj će biti objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića More.  
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3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 


