
Djeĉji vrtić Neven Rovinj - Rovigno –  

Giardino d'infanzia Neven Rovinj - Rovigno 

 
UPRAVNO VIJEĆE 
 
Rovinj - Rovigno, 12. rujna 2022. godine 
 

ZAKLJUĈAK  
sa 5. sjednice Upravnog vijeća 

održane dana 12. rujna 2022. godine 
 

 

AD. 1. 
Članovi Upravnog vijeća sa četiri (4) glasa „ZA“ verificiraju Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća. 

AD. 2. 
Članovi Upravnog vijeća sa četiri (4) glasa „ZA“ prihvaćaju  prijedlog Pravilnika o mjerilima za 

obračun sudjelovanja roditelja ili skrbnika – korisnika usluga u cijeni programa, te donose - 

ODLUKU o donošenju Pravilnika o mjerilima za obračun sudjelovanja roditelja ili skrbnika – 

korisnika usluga u cijeni programa. 

AD. 3. 

Članovi Upravnog vijeća sa četiri (4) glasa „ZA'' prihvaćaju prijedlog ravnateljice i donose - 

ODLUKU o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa temeljem objavljenog natječaja 

za zapošljavanje ODGOJITELJ / ICA - 6 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – 4 

zamjena za odsutne djelatnice i 2 za vrijeme trajanja projekta „ Veselo popodne u dječjem vrtiću 

Neven “ izabiru se: Gordana Vujić, Ivona Hrgović, Izabela Aranza, Mihaela Beaković. 

AD. 4. 

Članovi Upravnog vijeća sa četiri (4) glasa „ZA“ prihvaćaju predloženi prijedlog i donose – 

ODLUKU o raspisivanju natječaja za zapošljavanje – 2 ODGOJITELJA/ICE na odreĎeno puno 

radno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta „Veselo popodne u dječjem vrtiću Neven“. 

 

AD. 5. 

Članovi Upravnog vijeća sa četiri (4) glasa „ZA'' prihvaćaju prijedlog ravnateljice i donose - 

ODLUKU o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa temeljem objavljenog natječaja 

za zapošljavanje PSIHOLOG - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – za vrijeme 

trajanja projekta „ Veselo popodne u dječjem vrtiću Neven “ izabire se: Sanja Žarković. 

AD. 6. 

Članovi Upravnog vijeća sa četiri (4) glasa „ZA“ prihvaćaju prijedlog Drugih izmjena i dopuna 

Financijskog plana za 2022. te donose – ODLUKU o usvajanju prijedloga Drugih izmjena i 

dopuna Financijskog plana za 2022.   

 

AD. 7. 

Pod točkom Razno Dnevnog reda sjednice ravnateljica ukratko obrazlaže programa rada dječjeg 

vrtića i pritužbu odgajateljskog vijeća na otežane uvjete rada.  

 

  

 
 
 

 


