GRAD KRK
DJEČJI VRTIĆ «KATARINA FRANKOPAN»
Klasa:003-05/21-01/11
Urbroj:2142/01-16-01-21-1
Krk, 17.09.2021.

ZAKLJUČCI
S 37. sjednice Upravnog vijeća predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan».
Sjednica je održana 17. rujna 2021. (petak) u Velikoj vijećnici Grada Krka, s početkom u 14:00 sati.
Sjednici su prisutni: Petra Kraljić, predsjednica Upravnog vijeća, Tamara Žic, članica Upravnog vijeća,
Karmen Pindulić Možnik, članica Upravnog vijeća Ivana Milunović, članica Upravnog vijeća, Danijela Crnčić
Vidas, članica Upravnog vijeća, Sara Linardić, članica Upravnog vijeća., Pavica Radić, voditeljica
računovodstva, Irena Žic Orlić, ravnateljica Vrtića i Arijana Staničić, dipl.iur, tajnica Ustanove koja ujedno
vodi zapisnik.
Opravdano je izostala Anamarija Čubranić, članica Upravnog vijeća.
Sjednici je prisustvovao Goran Marević, predstavnik javnosti.
Predsjednica Upravnog vijeća obrazložila je predstavniku javnosti njegova prava, odnosno da ima pravo
prisustvovati sjednicama uz prethodnu najavu, ali ne smije remetiti rad i tijek sjednice, nema pravo na
sudjelovanje u radu sjednice, sudjelovanje na raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme
trajanja sjednice. S napomenom da u slučaju da predstavnik javnosti onemogućava normalan tijek sjednice
potrebno mu je onemogućiti daljnje prisustvovanje toj sjednici.
Predsjednica Upravnog vijeća je obrazložila da je dopis vezan za novu točku dnevnog reda došao nakon što
smo poslali Dnevni red, te predložila da ga se stavi pod točku 5.,dok bi pod točkom 6. bila točka razno.

Skraćena verzija.
Predsjednica Upravnog vijeća Petra Kraljić pozdravila je prisutne i konstatirala da postoji kvorum za
odlučivanje.
Na prijedlog Petre Kraljić jednoglasno je utvrđen sljedeći

DNEVNI RED
1. USVAJANJE ZAPISNIKA 36. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE DANA 23.07.2021.
2. PRIJEDLOG PRVE IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
3. DONOŠENJE ODLUKE PO NATJEČAJU ZA :
•

2 odgojitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

•

2 kuhara/ice na neodređeno puno radno vrijeme

•

1 kuhar /ica na neodređeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno

•

2 spremača/ice na neodređeno puno radno vrijeme

•

1 stručnjak/inja zaštite na radu I. stupnja na određeno vrijeme - 8 sati mjesečno

4. ZAMOLBA RADNIKA/ICE DJEČJEG VRTIĆA
5. ZAMOLBA RODITELJA
6. RAZNO

Ad 1.
Zapisnik 36. sjednice Upravnog vijeća održane dana 23.07.2021. godine jednoglasno je usvojen.
Ad 2.
Upravno vijeće je jednoglasno utvrdilo prijedlog prve izmjene Financijskog plana za 2021. godinu. Isti se
šalje Osnivaču Gradu Krku na suglasnost.
Ad 3.
Natječaj je raspisan na mrežnoj stranici dječjeg vrtića i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
dana 29.07.2021. godine.
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se za radna mjesta 2 odgojitelja/ice na neodređeno puno
radno vrijeme prime: Dora Valenčić i Mirna Matičić, koje u cijelosti ispunjavaju uvjete.
Na radno mjesto mjesto 2 kuhara/ice na neodređeno puno radno vrijeme primljene su: Barbara Žic i Dunja
Čačić koje u cijelosti ispunjavaju uvjete.
Na radno mjesto 1 kuhara/ice na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 h tjedno, primljena je Tanja Crnčić
koja u cijelosti ispunjava uvjete.
Na radna mjesta 2 spremača/ice na neodređeno puno radno vrijeme primljene su; Petra Polonijo i Martina
Hasić, koje u cijelosti ispunjavaju uvjete.
Za radno mjesto stručnjaka zaštite na radu I. stupnja - 8 sati mjesečno, donesena je odluka o ne odabiru
kandidata.
Obzirom na izabrane kandidate ostala su upražnjena radna mjesta, te je potrebno raspisati natječaj za:
•

4 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme,

•

1 spremača/icu na određeno puno radno vrijeme

•

2 spremača/ice na neodređeno puno radno vrijeme

Ad 4. i Ad 5.
Pravo na pristup informacijama se predstavniku javnosti u ovim točkama Dnevnog reda trebala
ograničiti ,obzirom da je riječ o informacijama koje su zaštićene zakonom kojim se uređuje područje zaštite
osobnih podataka (primjena GDPR Uredbe).
Predstavnik javnosti je zamoljen par puta da napusti mjesto održavanja sjednice radi zaštite osobnih podataka,
što je odbio. Iako je upozoren da ne smije remetiti rad i tijek sjednice, da nema
pravo na sudjelovanje u radu sjednice, sudjelovanje na raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i
mišljenja za vrijeme trajanja sjednice, predstavnik javnosti je ometao rad sjednice javnim iznošenjem svojih
argumenata, te je predsjednica Upravnog vijeća bila prisiljena zaključiti sjednicu.
Po završenom odlučivanju o određenim pitanjima koja su na dnevnom redu, predsjednica Upravnog vijeća
Petra Kraljić zaključila je sjednicu u 14:45 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća
Petra Kraljić
Dostaviti:
1. Mrežna stranica
2. Pismohrana

