
DJEČJI VRTIĆ NEVEN ROVINJ-ROVIGNO 

GIARDINO D'INFANZIA NEVEN ROVINJ-ROVIGNO 

Rovinj-Rovigno, Fontera 31 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

Rovinj-Rovigno, 14. studenog 2022. godine 

 

ZAKLJUČAK 

sa 8. sjednice Upravnog vijeća održane 

 dana 14. studenog 2022. godine s početkom u 8:30 sati 

 

AD. 1 
Članovi Upravnog vijeda jednoglasno sa pet (5) glasa „ZA“ verificiraju Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog 
vijeda. 
 

AD. 2 
Ravnateljica upoznaje prisutne da je dana 26. listopada 2022. godine održan roditeljski sastanak za 
izbor člana Upravnog vijeda na kojem sastanku je postignut kvorum roditelja (prisutno najmanje 10% 
ukupnog broja roditelja) i kao predstavnica roditelja korisnika usluga u Upravnom vijedu jednoglasno  
izabrana gđa. Paola Baričevid. 
 
                                                                                      AD. 3 
Ravnateljica se zahvaljuje izabranoj kandidatkinji gđi. Paoli Baričevid te joj želi ugodnu dobrodošlicu, 
nakon čega se kandidatkinja imala priliku i sama predstaviti ostalim članovima Vijeda.  
 

AD. 4 
Članovi Upravnog vijeda jednoglasno su sa pet (5) glasa „ZA“ prihvatili prijedlog i donijeli Odluku o 
odabiru ponuditelja – ŠKRINJICA d.o.o., Domjanićeva 8, 10 000 Zagreb. 
 

AD. 5 
Voditeljica računovodstva upoznaje prisutne sa informacijom o prihodima i rashodima, primicima i 
izdacima za razdoblje siječanj – rujan 2022. godine. 
 

AD. 6 
Članovi Upravnog vijeda jednoglasno su sa pet (5) glasova „ZA“ prihvatili prijedlog i donose Odluku o 
raspisivanju natječaja za zapošljavanje - 1 odgojitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme – 
upražnjeno radno mjesto. 

 
AD. 7 

Članovi Upravnog vijeda jednoglasno su sa pet (5) glasova „ZA“ prihvatili prijedlog i donose Odluku o 
raspisivanju natječaja za zapošljavanje – 1 pralja na određeno puno radno vrijeme – zamjena za duže 
odsutnu djelatnicu. 
 

AD. 8 
Članovi Upravnog vijeda jednoglasno su sa pet (5) glasova „ZA“ prihvatili prijedlog i donose Odluku o 
raspisivanju natječaja za zapošljavanje- 1 spremač/ica na određeno puno radno vrijeme do 
31.8.2023. – povedan opseg poslova.   
 
 
 



 
AD. 9 

Članovi Upravnog vijeda jednoglasno su sa pet (5) glasova „ZA“ prihvatili prijedlog i donose Odluku o 
raspisivanju natječaja za zapošljavanje - 1 odgojitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena 
odsutne djelatnice. 
 

AD. 10 
Članovi Upravnog vijeda jednoglasno su sa pet (5) glasova „ZA“ prihvatili prijedlog i donose odluku  
o donošenju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu.  
 
      AD. 11 
Tajnik Vrtida obavještava prisutne članove Upravnog vijeda da je trgovačko društvo PERT d.o.o., 
povisilo cijenu pojedinih prehrambenih proizvoda.   
 
      AD. 12 
Ravnateljica obavještava prisutne članove Upravnog vijeda o predstojedim aktivnostima DV Neven 
povodom božidnih blagdana.  
 


