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2. Donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2020. do 

31.12.2020. 

Voditeljica financija Dječjeg vrtića More Doris Primorac obrazložila je prisutnima godišnji 

izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. U raspravi su 

sudjelovali predsjednica Upravnog vijeća Astrid Massari, član Upravnog vijeća Vjekoslav Banić, tajnik 

Dječjeg vrtića More Bruno Ivoš te ravnateljica Dječjeg vrtića More Jasna Crnčić. 

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 2021. godine, donosi jednoglasno (4 glasa ZA) 

 

O D L U K A 

 

I. 

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

01.01.2020. do 31.12.2020. godine.   

 

II. 

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

01.01.2020. do 31.12.2020. godine čini sastavni dio ove Odluke. 

 

III. 

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

01.01.2020. do 31.12.2020. godine dostavit će se područnom uredu Financijske agencije (FINA), Odjelu 

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

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

3. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa 

- Rehabilitator- odgojitelj 

- Stručni suradnik- rehabilitator 

- Odgojitelj - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme 

- Odgojitelj- 3 izvršitelja na određeno vrijeme 

- Voditelj financija 

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

107/07, 94/13 i 98/19), članka 41. i 42. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2020. godine), 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na prijedlog ravnateljice Jasne Crnčić, na sjednici održanoj dana 

29. siječnja 2021. godine, donosi jednoglasno (4 glasa ZA) 

 

O D L U K A 

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 radno mjesto: 

 

- Rehabilitator – odgojitelj 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 

- Stručni suradnik – rehabilitator 
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     1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 

- Odgojitelj 

     1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 

- Odgojitelj 

     3 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 

- Voditelj financija 

     1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja. 

 


