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Tribalj, 28.12.2020. 
KLASA: 601-02/20-05/01/15 

URBROJ: 2107-03-01-20-02 
 

Z A P I S N I K 

sa 19. sjednice Upravnog vijeća 
 

Sjednica je održana elektronskim putem u četvrtak 24.12.2020. radi nepovoljne 

epidemiološke situacije. 

 

Prisutni : 

Boris Glavan, predsjednik 

Den Strizić, član 

Vedran Švast, član 

Dragana Baričević Crnković, članica 

Tanja Borić, članica 

Dajana Jerčinović, ravnateljica 

Iva Baldo Karlić, zapisničarka 

Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća  

2. Financijski plan za 2021. s obrazloženjem 

3. Raspis natječaja za radno mjesto odgojitelja na puno određeno vrijeme 

4. Razno  
 
 

Članovima Upravnog vijeća su putem e-maila poslani svi relevantni dokumenti i objašnjenja 

po točkama dnevnog reda: 

 

1. Članovima je dostavljen Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća te je potrebno da članovi 

izraze svoju suglasnost sa istim. 

2. U drugoj točci dnevnog reda članovi Upravnog vijeća trebaju potvrditi Financijski plan vrtića 

za 2021. godinu. Financijski plan za 2021. donijet je na 17. sjednici Upravnog vijeća. Za 

podsjetnik, financijski plan sa obrazloženjem poslan je u prilogu elektroničke pošte. Prošli 



tjedan je održana i sjednica Općinskog vijeća na kojoj je taj plan uvršten u proračun Vinodolske 

općine za 2021. 

3. Vezano za treću točku dnevnog reda, nedavnim zapošljavanjem Kristine Galić na neodređeno 

radno mjesto ona je izašla iz financiranja putem projekta popodnevnog rada te se oslobodilo to 

radno mjesto. S obzirom na zahtjeve rada želi se na to slobodno radno mjesto koje se financira 

iz projekta popodnevnog rada zaposliti novu odgajateljicu. Radni odnos bi se sklopio na puno 

određeno radno vrijeme do kraja trajanja projekta popodnevnog rada. Ravnateljica moli članove 

Upravnog vijeća za suglasnost za raspisivanje natječaja za navedeno radno mjesto. 

 

Suglasnosti po točkama Dnevnog reda članovi Upravnog vijeća trebali su dostaviti četvrtak 

24.12.2020. od 8:00 do 12:00 sati. 

 

Dragana Baričević Crnković je poslala suglasnosti putem e-maila 24.12.2020. u 08:16h te 

navodi da je suglasna s točkom 1., da potvrđuje Financijski plan iz točke 2. te da je suglasna sa 

raspisivanjem natječaja. 

Den Strizić je poslao suglasnosti putem e-maila 24.12.2020. u 08:18h te navodi da je suglasan 

sa točkama 1., 2. i 3.  

Tanja Borić je poslala suglasnosti putem e-maila 24.12.2020. u 09:27h te navodi da je suglasna 

sa točkama 1., 2. i 3.  

Vedran Švast je poslao suglasnosti putem e-maila 24.12.2020. u 10:51h te navodi da je suglasan 

sa točkama 1., 2. i 3.  

 

Na temelju pristiglih suglasnosti zaključuje se sljedeće: 

− Verificira se Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća. 

− Potvrđen je Financijski plan vrtića za 2021. godinu. 

− Ravnateljici je dana suglasnost za raspisivanjem natječaja za odgajateljicu na 

određeno puno radno vrijeme. 

 

 

 

Zapisničarka:                                                                                   Predsjednik Upravnog vijeća: 

Iva Baldo Karlić, mag.paed.                                                         Mr. sc. Boris Glavan, dipl. ing. 

 

 


