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41. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN 
 
 

 održana je dana 28. prosinca 2020. godine elektroničkim putem sa sljedećim dnevnim redom: 
 

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika 32. sjednice Upravnog vijeća. 
2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika 37. sjednice Upravnog vijeća. 
3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika 38. sjednice Upravnog vijeća održane elektronskim 

putem. 
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika 39. sjednice Upravnog vijeća održane elektronskim 

putem. 
5. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika 40. sjednice Upravnog vijeća održane elektronskim 

putem. 
6. Donošenje Odluke o izboru kandidata po natječaju. 
7. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Medulin za 

2020. godinu. 
8. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Medulin za 2021. godinu i 

projekcija plana za 2022. i 2023. godinu. 
9. Dopis odgojiteljica u suradnji sa sindikatom i konzultacije ravnateljice s pravnikom. 
10. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Medulin za 

pedagošku godinu 2020./2021. sa nadopunom. 
 

 
 

DONESENE ODLUKE: 
 

 
1. Odluka o usvajanju Zapisnika 32. sjednice Upravnog vijeća. 
2. Odluka o usvajanju Zapisnika 37. sjednice Upravnog vijeća. 
3. Odluka o usvajanju Zapisnika 38. sjednice Upravnog vijeća. 
4. Odluka o usvajanju Zapisnika 39. sjednice Upravnog vijeća. 
5. Odluka o usvajanju Zapisnika 40. sjednice Upravnog vijeća. 
6.  

- Odluka o neizboru kandidata temeljem natječaja objavljenog 23. studenog 2020.g. na radno 
mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme u montessori programu;   



 

 

- Odluka o izboru kandidata temeljem natječaja objavljenog 23. studenog 2020.g. na radno 
mjesto pomoćne kuharice na određeno, nepuno radno vrijeme s kandidatkinjom Silvijom 
Banko;   

- Odluka o izboru kandidata temeljem natječaja objavljenog 23. studenog 2020.g. na radno 
mjesto pomoćne kuharice na određeno, puno radno vrijeme s kandidatkinjom Ernadom 
Delić;  

- Odluka o izboru kandidata temeljem natječaja objavljenog 23. studenog 2020.g. na radno 
mjesto spremačice na neodređeno, nepuno radno vrijeme s kandidatkinjom Selmom Alkaz. 

7. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Medulin za 2020. 
godinu. 

8. Odluka o donošenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Medulin za 2021. godinu i projekcija plana 
za 2022. i 2023. godinu. 

9. Odluka kojom su se članovi Upravnog vijeća jednoglasno su složili da je za ovu točku potrebno 
sazvati posebnu sjednicu na kojoj će svakoj strani biti pružena mogućnost da se izjasni u svrhu 
rješavanja nastale situacije. 

10. Odluka o donošenju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Medulin za pedagošku 
godinu 2020. / 2021. s nadopunom 

 
 
 

 
 
  

 
 

Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića Medulin 


