
Dječji vrtić Neven Rovinj - Rovigno –  
Giardino d'infanzia Neven Rovinj - Rovigno 
 
Predsjednik Upravnog vijeća 
 
KLASA: 007-04/22-02/19 
URBROJ: 2171-19-06-22-1 
 
Rovinj - Rovigno, 11. studenog 2022. godine 
 
Na temelju članka 37. Statuta Dječjeg vrtića Neven Rovinj - Rovigno – Giardino d'infanzia 
Neven Rovinj – Rovigno KLASA: 012-03/19-01/1, URBROJ: 2171-19-06-19-6 od 02. srpnja 
2019. godine, te članka 5. i članka 14. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Ustanove KLASA: 
003-05/19-01/1, URBROJ: 2171-19-06-19-2 od 19. prosinca 2019. godine, sazivam  
 

                                       8. sjednicu Upravnog vijeća 
koja će biti održana  

u ponedjeljak 14. studenog 2022. godine u 8,30 sati 
u uredu ravnateljice u sjedištu Ustanove u Rovinju - Rovigno, Fontera 31 

 
 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći  

DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća, 
2. Informacija o provedenom Roditeljskom sastanku za izbor člana Upravnog vijeća, 
3. Predstavljanje novoizabranog člana Upravnog vijeća iz redova roditelja djece 

korisnika usluga, 
4. Prijedlog za donošenje odluke o odabiru ponuditelja u postupku nabave didaktičke 

opreme – dječje igračke JV-31/2022, 
5. Informacija o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Ustanove za razdoblje 

siječanj - rujan 2022. godine,  

6. Prijedlog za raspisivanje natječaja za zapošljavanje – ODGOJITELJ/ICA - 1 
izvršitelj/ica na neodreĎeno puno radno vrijeme – upražnjeno radno mjesto, 

7. Prijedlog za raspisivanje natječaja za zapošljavanje – PRALJA – 1 izvršitelj/ica na 
odreĎeno puno radno vrijeme – zamjena za duže bolovanje, 

8. Prijedlog za raspisivanje natječaja za zapošljavanje – SPREMAČICA – 1 izvršitelj/ica 
na odreĎeno puno radno vrijeme do 31.8.2023. – povećan opseg poslova,  

9. Prijedlog za raspisivanje natječaja za zapošljavanje – ODGOJITELJ/ICA – 1 
izvršitelj/ica na odreĎeno puno radno vrijeme – zamjena, 

10. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu, 
11. Informacija o promjeni cijena PERT d.o.o.   
12. Razno. 

 

Materijali za predloženi dnevni red dostavit će se svim članovima Upravnog vijeća 
elektroničkim putem. 

 Predsjednik Upravnog vijeća 

                     Emil Nimčević, v.r. 

 
Dostavlja se: 
 

1. Članovima Upravnog vijeća, 
2. Ravnateljici, 
3. Pismohrana, ovdje 


