
DJEČJI VRTIĆ CVRČAK 

Omladinska 14 

51550 Mali Lošinj 

U Malom Lošinju, 2. lipnja 2020. 

 

ZAKLJUČCI IZ ZAPISNIKA SA  XVII. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG 

VRTIĆA CVRČAK MALI LOŠINJ ODRŽANE DANA 

20. 2. 2020. KLASA: 601-02/20-05/01 URBROJ: 2213-23-06-20-1 

 

Zaključak 1.1. 

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića za razdoblje od 1. 1. 2019. do 31. 12. 2019. godine, doneseno je 

jednoglasno. Ukupni prihodi poslovanja za 2019. godinu su 9.829.083,63 kn. Ukupni rashodi  za 

2019. godinu su 9.833.086,82 kn. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 113.673,57 kn. 

Ukupni višak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju je 109.670,38 kn. 

Zaključak 1.2. 

 Odluka o raspodjeli rezultata u 2020. godini donesena je jednoglasno. 

Zaključak 2. 

Odluka o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu donesena je jednoglasno. 

Zaključak 3. 

 Odluku o prihvaćanju izvješća povjerenstava za inventuru za 2019. godinu donesena je jednoglasno. 

Zaključak 4. 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u 

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, donesen je jednoglasno. 

Prije donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i 

predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak o tekstu je raspravljeno na sjednici Upravnog vijeća održanoj 

dana  24. prosinca 2019. godine, kada je tekst utvrđen kao Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj. Na istoj 

sjednici Upravnog vijeća donesena je odluka o objavi teksta na mrežnu stranicu Dječjeg vrtića kako 

bi se provelo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 17. siječnja 2020. do 18. veljače 2020.  

Zaključak 5. 

Donesena je jednoglasna odluka o izboru odgojiteljica predškolske djece, dvije izvršiteljice, temeljem 

natječaja objavljenog dana 28. siječnja 2020. do 5. veljače 2020. na mrežnoj stranici i oglasnim 

pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj i mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje. Izbor za odgojiteljice predškolske djece, na temelju prijedloga ravnateljice su: 

Natalia Antunović, stručna prvostupnica predškolskog odgoja s položenim stručnim ispitom i Monika 

Miočić, sveučilišna prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja s položenim stručnim 

ispitom. 

Zaključak 6. 

Odluka o objavi natječaja za odgojitelja/odgojiteljice predškolske djece dva (2) izvršitelja/izvršiteljice 

na neodređeno puno radno vrijeme donesena je jednoglasno. Rok objave natječaja je od osam dana, 



na mrežnoj stranici i oglasnima pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj kao i na mrežnoj stranici 

i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Zaključak 7. 

Odluka o produljenu dnevne satnice rada za pomoćnu kuharicu/spremačicu Lidiju Dumenčić 

donesena je jednoglasno. Utvrđeno je razdoblje povećanog opsega posla od 3. veljače do 30. lipnja 

2020. godine sa nepunog radnog vremena od šest sati dnevno na puno radno vrijeme od osam sati 

dnevno. 

Zaključak 8. 

Na prijedlog ravnateljice o potrebi nabave službenog vozila koje bi se koristilo za redovite obilaske 

podružnica Vrtića, za službena putovanja (edukacije, seminari i sl.) donesena je jednoglasna odluka.  

 

Suglasnost s objavom zaključaka potvrđuju: 

   

Melita Muškardin, mag. praesc.educ., ravnateljica   

 

Izvadak zaključaka iz zapisnika pripremila, 

Alma Šeperović, dipl.iur., tajnica ustanove 

 

 


