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ZAKLJUČCI IZ ZAPISNIKA SA  XXVI. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK MALI LOŠINJ ODRŽANE DANA 

29. siječnja 2021. KLASA: 601-02/21-05/01 URBROJ: 2213-23-06-21-3 

 

Zaključak 1. 

Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća održane dana 23. prosinca 2020. jednoglasno je prihvaćen. 

Zaključak 2. 

Godišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj za 2020. godinu sa svim potrebnim 

obrascima za razdoblje od  1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020.  doneseno je jednoglasno. 

Sastavni dio Financijskog izvješća za 2020. godinu čine obrasci: 

1. Izvještaj o ostvarenim prihodima u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.,  

Financijski izvještaj za izvještajno razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020., 

2. Ostvareno i realizirano po računima računskog plana za razdoblje od 1.1. 2020. do 31.12.2020., 

3. Izvještaj o prihodima i rashodima - obrazac PR-RAS za razdoblje od 1.1. 2020. do 31.12.2020 ,   

4. Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1. 2020. do 31.12.2020,  

5. izvještaj o rashodima prema financijskog klasifikaciji za razdoblje od 1.1. 2020. do 31.12.2020 ,  

6. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – obrazac P-VRIO , za razdoblje 

od 1.1. 2020. do 31.12.2020   

7. Bilješke uz financijske izvještaje . 

Zaključak 3. 

Na temelju zahtjeva za upis djece u jaslične skupine koji kontinuirano pristižu tijekom pedagoške 

godine utvrđena je potreba za zapošljavanjem trećeg odgojitelja u odgojno-obrazovnoj skupini 

„Smokvice“ u područnom odjelu Nešpula u Velom Lošinju. Na taj način bi se otvorila mogućnost 

upisa još nekoliko djece jaslične dobi za koju su trenutno podneseni zahtjevi za upis. Prijedlog 

ravnateljice je prihvaćen  jednoglasno. 

 Zaključak 4. 

Na Odluku o prihvaćanju izvješća povjerenstava za inventuru za 2020. godinu koju je ravnateljica 

donijela dana 18. siječnja 2021. daje se jednoglasna suglasnost. 

Objavu zaključaka potvrđuju: 

 

Melita Muškardin, mag. praesc.educ., ravnateljica   

 

Izvadak zaključaka iz zapisnika pripremila, 

Alma Šeperović, dipl.iur., tajnica ustanove 


