
Dječji vrtić Neven Rovinj – Rovigno –  
Giardino d'infanzia Neven Rovinj – Rovigno 
 
Predsjednik Upravnog vijeća 
 
KLASA: 007-04/22-02/20 
URBROJ: 2171-19-06-22-1 
 
Rovinj – Rovigno, 28. studenog 2022. godine 
 
Na temelju članka 37. Statuta Dječjeg vrtida Neven Rovinj – Rovigno – Giardino d' infanzia Neven 
Rovinj – Rovigno KLASA: 012-03/19-01/1, URBROJ: 2171-19-06-19-6 od 2. srpnja 2019. godine, te 
članka 5. i članka 14. Poslovnika o radu Upravnog vijeda Ustanove KLASA: 003-05/19-01/1, URBROJ: 
2171-19-06-19-2 od 19. prosinca 2019. godine, sazivam 
 

9. sjednicu Upravnog vijeća 
koja de biti održana 

u srijedu 30. studenog 2022. godine u 10:00 sati 
u uredu ravnateljice u sjedištu Ustanove u Rovinju – Rovigno, Fontera 31 

 
 
Za sjednicu predlažem slijededi 
 

DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeda, 
2. Donošenje odluke o izboru kandidata temeljem Natječaja za zasnivanje radnog odnosa – 

ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – upražnjeno radno mjesto, 
3. Donošenje odluke o izboru kandidata temeljem Natječaja za zasnivanje radnog odnosa – 

PRALJA – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – zamjena za duže bolovanje, 
4. Donošenje odluke o izboru kandidata temeljem Natječaja za zasnivanje radnog odnosa – 

SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2023. – povedan opseg 
poslova, 

5. Obavijest o Natječaju za zasnivanje radnog odnosa – ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj na 
određeno puno radno vrijeme – zamjena, 

6. Prijedlog za raspisivanje natječaja za zapošljavanje – PEDAGOG/ICA – 1 izvršitelj na određeno 
puno radno vrijeme –za vrijeme trajanja projekta „Veselo popodne u dječjem vrtidu Neven“, 

7. Prijedlog za raspisivanje natječaja za zapošljavanje – ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj na 
određeno puno radno vrijeme – zamjena 

8. Prijedlog za utvrđivanje izmjena i dopuna teksta Statuta Dječjeg vrtida Neven Rovinj – 
Rovigno – Giardino d'infanzia Neven Rovinj – Rovigno, 

9. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu, 
10. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtida Neven 

Rovinj – Rovigno – Giardino d'infanzia Neven Rovinj – Rovigno, 
11. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtid Neven 
12. Razno. 

 
 

 
   


