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Djeĉji vrtić Neven Rovinj-Rovigno 

Giardino d'infanzia Neven Rovinj-Rovigno 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

Rovinj – Rovigno, 23. kolovoza 2022.godine 

 

 

ZAKLJUĈAK 

sa 4. sjednice Upravnog vijeća 

održane dana 23. kolovoza 2022. godine 

u 8:00 sati 

 

 

AD. 1. 
Ĉlanovi Upravnog vijeća jednoglasno sa ĉetiri (4) glasa „ZA“ verificiraju Zapisnik sa 3. 

sjednice Upravnog vijeća. 

AD. 2. 

Ĉlanovi Upravnog vijeća su jednoglasno sa ĉetiri (4) glasa ''ZA'' prihvatili prijedlog 

Ravnateljice i donijeli ovu: 

ODLUKU 

 o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa  

 

I. 

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje 1 izvršioca na odreĊeno vrijeme s punim 

radnim vremenom – zamjena, za rad na poslovima TAJNIKA/ICE izabire se: 

Marko Bilić, Cocaletto 32, 52210 Rovinj 

II. 
Ovlašćuje se Ravnatelj da s izabranom kandidatom sklopi ugovor o radu sukladno 

odreĎenim ovom Odlukom.                     

AD. 3. 
Ĉlanovi Upravnog vijeća su jednoglasno sa ĉetiri (4) glasa ''ZA'' prihvatili prijedlog 

Ravnateljice i donijeli ovu: 

ODLUKU 

 o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa  

 

I. 

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje 1 izvršioca na odreĊeno vrijeme s punim 

radnim vremenom – zamjena, za rad na poslovima PEDAGOG/ICE izabire se: 

Andrea Milotić, Trviž 2b, 52000 Pazin 

II. 
Ovlašćuje se Ravnatelj da s izabranom kandidatkinjom sklopi ugovor o radu sukladno 

odreĎenim ovom Odlukom.                     
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AD. 4. 

Ĉlanovi Upravnog vijeća su jednoglasno sa ĉetiri (4) glasa ''ZA'' prihvatili prijedlog 

Ravnateljice i donijeli ovu: 

ODLUKU 

 o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa  

 

I. 

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje 4 izvršioca na neodreĊeno vrijeme s 

punim radnim vremenom – upražnjeno radno mjesto, za rad na poslovima 

ODGOJITELJ/ICE izabire se: 

- Aleksandra Možar, Vidikovac 47, 52100 Pula, 

- Andrej Svilar, Trg na Križu 4, 52210 Rovinj, 

- Silvia Červar, Červari 10, 52352 Kanfanar, 

- Ivana Glavaš, Gajana 11, 52215 Vodnjan. 

                                                              II. 
Ovlašćuje se Ravnatelj da s izabranim kandidatima sklopi ugovor o radu sukladno odreĎenim 

ovom Odlukom.                     

AD. 5. 
Ĉlanovi Upravnog vijeća su jednoglasno sa ĉetiri (4) glasa ''ZA'' prihvatili prijedlog 

Ravnateljice i donijeli ovu: 

ODLUKU 

 o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa  

 

I. 

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje 4 izvršioca na odreĊeno vrijeme s punim 

radnim vremenom – zamjena, za rad na poslovima ODGOJITELJA/ICE izabire se: 

- Maja Bilić, Gradina 3, 52215 Vodnjan, 

- Dijana Alavanja, Orbanin 17, 52100 Pula, 

- Neven Radanović, Ulica Pineta 32, 52212 Fažana, 

- Snježana Snajder, Aleja 30. svibnja br. 9, 52210 Rovinj. 

II. 
Ovlašćuje se Ravnatelj da s izabranim kandidatima sklopi ugovor o radu sukladno odreĎenim 

ovom Odlukom.                     

AD. 6. 
Ĉlanovi Upravnog vijeća su jednoglasno sa ĉetiri (4) glasa ''ZA'' prihvatili prijedlog 

Ravnateljice i donijeli ovu: 

ODLUKU 

 o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa  
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I. 

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje 1 izvršioca na neodreĊeno vrijeme s 

punim radnim vremenom – upražnjeno radno mjesto, za rad na poslovima KUHARA/ICE 

izabire se: 

Vesna Banovac, Banovci 68a, Sv. Petar u Šumi 

II. 
Ovlašćuje se Ravnatelj da s izabranom kandidatkinjom sklopi ugovor o radu sukladno 

odreĎenim ovom Odlukom.                     

AD. 7. 
Ĉlanovi Upravnog vijeća su jednoglasno sa ĉetiri (4) glasa ''ZA'' prihvatili prijedlog 

Ravnateljice i donijeli ovu: 

ODLUKU 

 o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa  

 

I. 

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje 1 izvršioca na neodreĊeno vrijeme s 

punim radnim vremenom – upražnjeno radno mjesto, za rad na poslovima 

PSIHOLOGA/ICE izabire se: 

Iva Milanović, Pusta 6, 52210 Rovinj 

II. 
Ovlašćuje se Ravnatelj da s izabranom kandidatkinjom sklopi ugovor o radu sukladno 

odreĎenim ovom Odlukom.                     

AD. 8. 

Ĉlanovi Upravnog vijeća sa ĉetiri (4) glasa „ZA“ prihvaćaju predloženi prijedlog te 

donose - Odluku o raspisivanju natjeĉaja za zapošljavanje: 

  

- 6 odgojitelja/ice na odreĊeno puno radno vrijeme –  4 zamjena odsutnih 
djelatnica duža bolovanja (K. Bingula, L. Drandić, I. Merklin, D. Perković Kuček) i 2 za 
vrijeme trajanja projekta „Veselo popodne u dječjem vrtiću Neven“  

 

                                                         AD. 9. 
Ĉlanovi Upravnog vijeća sa ĉetiri (4) glasa „ZA“ prihvaćaju predloženi prijedlog te 

donose - Odluku o raspisivanju natjeĉaja za zapošljavanje: 

  

- 1 psiholog/ica na odreĊeno puno radno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta      
„Veselo popodne u dječjem vrtiću Nevenu“ 

 

                                                          AD. 10.  
Ravnateljica ukratko predstavlja prisutnim članovima Upravnog vijeća prijedlog Pravilnika o 
izmjenama Pravilnika o radu, kojim nastavno na zaprimljeni novi zaključak osnivača, radnici 
ostvaruju pravo na stalni dodatak na plaću koji se utvrĎuje u fiksnom mjesečnom bruto 
iznosu, a obračunava se razmjerno vremenu provedenom na radu (efektivno radno vrijeme), 
i pravo na stalni dodatak na plaću na ime naknade za prehranu. Dodatak na ime naknade za 
prehranu utvrĎuje se u fiksnom mjesečnom neto iznosu kao paušalna naknada u skladu s 
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odredbama Pravilnika o porezu na dohodak, a obračunava se srazmjerno ostvarenom fondu 
sati u odnosu na redoviti mjesečni fond sati. 
 
Ĉlanovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju prijedlog Pravilnika o izmjenama 

Pravilnika o radu, te donose 

ODLUKU 
o donošenju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu  

 
I. 

Donosi se Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke 
 

II. 
Pravilnik iz točke 1. ove Odluke stupa na snagu 8 (osam) dana od dana donošenja, te se 
objavljuje na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Ustanove. 

 
AD. 11. 

Pod točkom Razno dnevnog reda sjednice, Ravnateljica ukratko obrazlaže prisutnim 
članovima Upravnog vijeća da je u toku priprema pedagoške godine i da većinu radova Vrtić 
izvodi svojim snagama. Ravnateljica upoznaje prisutne članove Upravnog vijeća da predstoje 
upisi djece - polaznika u Dječji vrtić i jaslice po redovitom programu. Upravno vijeće 
upoznato je i da će šestero djece biti upućeno na multidisciplinarno praćenje u trajanju od 
mjesec dana (poseban program). 

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu u 09:50 sati, obzirom da nije bilo dodatnih 
pitanja i primjedbi. 
 

   
 


