
ODLUKE I ZAKLJUČCI SA 19. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DV MORE 
OD 29. siječnja 2020. 

 
 

1. Donošenje Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2020. godinu 

 

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), 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 dana 29. siječnja 

2020. godine (5 glasova ZA), donijelo je 

 

O D L U K U 

 

I. 

Donosi se Plan nabave Dječjeg vrtića More za 2020. godinu. 

 

II. 

Plan nabave Dječjeg vrtića More za 2020. godinu čini sastavni dio ove Odluke. 

 

III. 

Plan nabave Dječjeg vrtića More objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave 

Republike Hrvatske u roku od osam dana od dana donošenja te na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića 

More. 

 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

2. Donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2019. do 

31.12.2019. 

     

Na temelju 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 dana 29. 

siječnja 2020. godine (5 glasova ZA), donijelo je  

O D L U K U 

I. 

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića More za razdoblje od 

01.01.2019. do 31.12.2019. godine.  

II. 

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića More za razdoblje od 01.01.2019. do 

31.12.2019. godine čini sastavni dio ove Odluke.  

III. 

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića More za razdoblje od 01.01.2019. do 

31.12.2019. godine dostavit će se područnom uredu Financijske agencije (FINA), Odjelu gradske uprave 

za odgoj i školstvo te nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju.  

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 



ODLUKE I ZAKLJUČCI SA 19. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DV MORE 
OD 29. siječnja 2020. 

 
3. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa: 

- Odgojitelj 

 

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

107/07 i 94/13) i članaka 41. i 42. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine), Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića More, na sjednici održanoj dana 29. siječnja 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, oglasnim pločama i mrežnoj stranici Ustanove za radno mjesto: 

 

- Odgojitelj  

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja. 

 

 


