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2. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića More za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020. 

godine 

Voditeljica financija Dječjeg vrtića More, Jasmina Vuksan, obrazložila je prisutnima 

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića More za razdoblje od  01. siječnja do 30. rujna 2020. U raspravi su 

sudjelovali Vjekoslav Banić, Jasmina Vuksan i Jasna Crnčić. 

Nakon rasprave, Upravno vijeće Dječjeg vrtića jednoglasno (5 glasa ZA) donosi 

Z A K LJ U Č A K 

I. Prima se na znanje Financijsko izviješće Dječjeg vrtića More za razdoblje od 01. siječnja do 

30. rujna 2020. godine. 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

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

radnog odnosa za radno mjesto: 

- odgojitelj, 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme 

- odgojitelj, 3 izvršitelja na određeno, puno radno vrijeme 

- kuhar, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme 

 

Ravnateljica Jasna Crnčić izvijestila je članove Upravnog vijeća o provedenom natječaju za 

radna mjesta: odgojitelj (4 izvršitelja) i kuhar te članovima Upravnog vijeća predložila kandidate. 

Na temelju članka 26. i 35. stavak 1. točka 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 41. i 42. Statuta Dječjeg vrtića More (od 

15. ožujka 2019. godine), temeljem Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 29. 

rujna 2020. godine (KLASA: 003-06/20-08/27, URBROJ: 2170/01-54-20-20-7), na prijedlog 

ravnateljice, Jasne Crnčić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na sjednici održanoj dana 29. listopada 

2020. godine, jednoglasno (5 glasa ZA) donosi  

 

O D L U K A 

o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radna mjesta 

 

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

izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu:  

 

a) DARIA GRGURIĆ (zamjena za Nikolinu Marjanović ), 

b) TEA KOLESAR (zamjena za Daria Čorka  ) i 

c) SONJA KOLIĆ (zamjena za Jadranku Ponjiger  ) 

 

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

izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u svojstvu pripravnika  SARAH 

BACINGER (zamjena za Nikolinu Đečaj). 

 

3. Sukladno objavljenom natječaju prima se u radni odnos na radno mjesto Kuhar – 1 izvršitelj 

na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu LEONARDO FERDERBER. 

 

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

4. Donošenje Pravilnika o korištenju video nadzora u Dječjem vrtiću More 
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Tajnik Dječjeg vrtića More upoznao je članove Upravnog vijeća da je sindikalna povjerenica 

dala svoju suglasnost na Prijedlog Pravilnika o korištenju sustava video nadzora u Dječjem vrtiću 

More.  

 

Na temelju članka 41. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine), članka 43. 

Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18), Uredbe (EU) 2016/679 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o 

slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, članka 26. 

Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, 

na sjednici održanoj dana 29. listopada 2020. godine, jednoglasno (5 glasa ZA) donosi 

 

 

ODLUKA 

o donošenju Pravilnika o korištenju video nadzora u Dječjem vrtiću More 

 

 

I. 

 

Donosi se Pravilnik o korištenju video nadzora u Dječjem vrtiću More, u tekstu koji čini 

sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja. 

 

 

5. Donošenje III. Izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2020. godinu  

Tajnik Dječjeg vrtića More upoznao je prisutne s izmjenama i dopunama Plana nabave 

Dječjeg vrtića More za 2020. godinu. Izmjene su na stavci usluge čišćenja i lož ulje gdje se mijenja 

datum planiranog početka postupka. 

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

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 20/16), članka 3. Pravilnika o planu 

nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi (NN 101/17) i 

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

Jasne Crnčić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More na sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine,  

jednoglasno (5 glasa ZA) donosi 

 

 

III. IZMJENE I DOPUNE 

PLANA NABAVE DJEČJEG VRTIĆA MORE ZA 2020. GODINU 

 

I. 

Usvajaju se III. Izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2020. godinu. 

 

II. 

III. Izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2020. godinu čine sastavni dio ove 

Odluke. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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6. Odluka o odobrenju neplaćenog dopusta djelatnici Sandri Gnjatović na temelju njezinog 

zahtjeva, a na prijedlog ravnateljice 

Na temelju članka 87. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), članka 65. Pravilnika o radu 

Dječjeg vrtića More (od 28. lipnja 2019. godine) i članka 41. Kolektivnog ugovora  za zaposlene u 

dječjim vrtićima Grada Rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na prijedlog ravnateljice Jasne 

crnčić, a na zahtjev djelatnice                          , na sjednici održanoj dana 29. listopada 2020. godine 

jednoglasno (5 glasa ZA) donosi 

 

 

 

O D L U K U  

 

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

16.11.2020. do 27.08.2021. 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. 

 

 


