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ZAKLJUČAK 
sa 9. sjednice Upravnog vijeća 

održane dana 30. studenog 2022. godine 
 

AD.1 
Članovi Upravnog vijeda verificiraju Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeda. 
  
       AD.2 
Članovi Upravnog vijeda sa četiri (4) glasa „ZA“ prihvadaju i donose Odluku o odabiru kandidata 
temeljem raspisanog natječaja za zapošljavanje – ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno 
puno radno vrijeme – upražnjeno radno mjesto; izabire se: Eni Licardo. 
 
      AD. 3  
Članovi Upravnog vijeda sa četiri (4) glasa „ZA“ prihvadaju i donose Odluke o odabiru kandidata 
temeljem raspisanog natječaja za zapošljavanje – PRALJA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno 
vrijeme – zamjena za duže bolovanje; izabire se: Nataša Karlovid. 
 
      AD. 4 
Članovi Upravnog vijeda sa četiri (4) glasa „ZA“ prihvadaju i donose Odluku o odabiru kandidata 
temeljem raspisanog natječaja za zapošljavanje – SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno 
radno vrijeme do 31.8.2023. – povedan opseg poslova; izabire se: Marina Naiaretto. 
       
      AD. 5 
Ravnateljica obavještava prisutne članove da unutar otvorenog roka natječaja za oglašene poslove 

odgojitelja/ice - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena radnice Sonje Kresina, nije 

pristigla niti jedna uredna prijava kandidata. 

 
      AD. 6  
Članovi Upravnog vijeda sa četiri (4) glasa „ZA“ prihvadaju i donose Odluku o raspisivanju natječaja za 
zapošljavanje – 1 PEDAGOG/INJA – na određeno puno radno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta    
„ Veselo popodne u Dječjem vrtidu Neven“. 
       
      AD. 7 
Članovi Upravnog vijeda sa četiri (4) glasa „ZA“ prihvadaju i donose Odluku o raspisivanju natječaja za 
zapošljavanje – 1 ODGAJATELJ/ICA – na određeno puno radno vrijeme – zamjena. 
 
      AD. 8 
Članovi Upravnog vijeda sa četiri (4) glasa „ZA“ prihvadaju prijedlog Statuta i donose Odluku o 
utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtida Neven Rovinj – Rovigno – Giardino 
d'infanzia Neven Rovinj – Rovigno. 
 
      AD. 9 
Članovi Upravnog vijeda sa četiri (4) glasa „ZA“ prihvadaju prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika 
o radu i donose Odluku o donošenju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu.  



AD. 10 
Članovi Upravnog vijeda sa četiri (4) glasa „ZA“ prihvadaju prijedlog Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu Dječjeg vrtida Neven Rovinj – Rovigno – Giardino d'infanzia Neven Rovinj – Rovigno i 
donose Odluku o utvrđivanju prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtida Neven 
Rovinj – Rovigno – Giardino d'infanzia Neven Rovinj – Rovigno. 
 

AD. 11 
Članovi Upravnog vijeda sa četiri (4) glasa „ZA“ prihvadaju Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu 
djece u Dječji vrtid Neven i donose Odluku o donošenju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o upisu 
djece u Dječji vrtid Neven. 
 

AD. 12 
Ravnateljica navodi da de u prosincu, nakon donošenja Proračuna, biti izrađen Financijski plan DV 
Neven za narednu godinu. Također, biti de objavljeni natječaji na neodređeno vrijeme zbog odlaska 
određenog broja radnika u mirovinu. Od aktivnosti Dječjeg vrtida predviđene su predstave na dan Sv. 
Nikole, te posjet muzeju „Batana“, kao i osigurani slatkiši i paketidi za blagdansko razdoblje. Planirana 
je anketa prisustva djece u Dječjem vrtidu obzirom na predstojede blagdansko razdoblje, kao i da 
odgajatelji koriste preostali godišnji odmor, a provest de se i štednja na energentima spajanjem 
dječjih grupa, privremenim zatvaranjem pojedinih grupa i objekata te provođenjem programa vrtida 
u vedim objektima. 
 
Obzirom da nije bilo dodatnih pitanja i primjedbi Predsjednik Upravnog vijeda zaključuje sjednicu u 
11:00 sati. 
 


