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3.    Financijsko izvješće Dječjeg vrtića More za razdoblje od 1.1. do 1.6.2020. godine 

 

Upravno vijeće jednoglasno (5 glasa ZA) donosi 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

I. 

Prima se na znanje Financijsko izvješće Dječjeg vrtića More za razdoblje od 1.1.2020. do 1.6.2020. 

godine. 

 

II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja. 

 

 

4.      Odluka o objavi natječaja za radna mjesta: 

- Odgojitelj 

- Stručni suradnik – rehabilitator 

- Rehabilitator – odgojitelj 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 

107/07, 94/13 i 98/19), članka 41. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2020. godine), Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića More, na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2020. godine, donijelo je  

 

O D L U K U 

o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa 

 

I. 

 

Objavljuje se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na oglasnim pločama i mrežnim 

stranicama Zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Ustanove za radna mjesta: 

 

- Odgojitelj  

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 

- Rehabilitator – odgojitelj 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 

- Stručni suradnik – rehabilitator 

     1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja. 

 

 

5.   Donošenje Prijedloga povećanja broja izvršitelja na radnom mjestu Rehabilitator – 

odgojitelj 

Na temelju članaka 23. i 24. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

More (od 15. ožujka 2019. godine), članaka 41. i 42. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. 

godine), a na prijedlog ravnateljice Jasne Crnčić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na sjednici 

održanoj 15. srpnja 2020. godine, donijelo je jednoglasno (5 glasa ZA) 
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P R I J E D L O G 

povećanja broja izvršitelja na radnom mjestu Rehabilitator – odgojitelj 

 

I. 

Predlaže se povećanje  za 1 izvršitelja na radnom mjestu Rehabilitator – odgojitelj, odnosno u članku 

9. Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More broj izvršitelja „1“ zamijeniti brojkom „2“. 

 

II. 

Prijedlog povećanja broja izvršitelja iz članka 1. ovog Prijedloga proslijedit će se radi prethodnog 

odobrenja Gradonačelniku Grada Rijeke putem Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, sukladno 

članku 24. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More. 

 

III. 

Ovaj Prijedlog stupa na snagu danom donošenja. 

 

Upravno vijeće na sjednici održanoj 15. srpnja 2020. godine jednoglasno (5 glasa ZA) je 

donijelo sljedeći  

Z A K L J U Č A K 

1. U članku 9. Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića More predlaže se povećanje za 1 

izvršitelja na radnom mjestu Rehabilitator - odgojitelj, odnosno broj izvršitelja „1“ zamijeniti 

brojkom „2“. 

 

2. Prijedlog promjene utvrđene točkom 1. ovog Zaključka prosljeđuje se radi dobivanja 

prethodnog odobrenja Gradonačelniku Grada Rijeke putem Odjela gradske uprave za odgoj i 

školstvo, sukladno članku 24. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

More. 

 

3. Po dobivenom prethodnom odobrenju Gradonačelnika Grada Rijeke, Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića More donijet će Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića 

More. 

 

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

zahtjeva, a na prijedlog ravnateljice 

Na temelju članka 87. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19) i članka 

41. Kolektivnog ugovora za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke („Službene novine Grada 

Rijeke“ broj 12/2017, 10/2018 i 21/2019), Upravno vijeće Dječjeg vrtića More na prijedlog 

ravnateljice, a na zahtjev djelatnice----------------------, na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2020. 

godine je jednoglasno donijelo sljedeću: 

O D L U K U  

 

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

29.8.2020. do 28.8.2021. 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. 

 

 

 


