
DJEČJI VRTIĆ NEVEN ROVINJ-ROVIGNO 
GIARDINO D'INFANZIA NEVEN ROVINJ – ROVIGNO 
Rovinj-Rovigno, Fontera 31 
 
UPRAVNO VIJEĆE 
 
Rovinj – Rovigno,  29. prosinca 2022. godine 
 

ZAKLJUČAK 
      sa 11. sjednice Upravnog vijeća 

   održane dana 29. prosinca 2022. godine 
 

       AD. 1 
Članovi Upravnog vijeda jednoglasno sa tri (3) glasa „ZA“ verificiraju Zapisnik sa 9. sjednice 
Upravnog vijeda. 
 

AD. 2 
Članovi Upravnog vijeda jednoglasno sa tri (3) glasa „ZA“  verificiraju  Zapisnik sa 10. 
elektroničke sjednice Upravnog vijeda. 
 

AD. 3 
Članovi Upravnog vijeda sa tri (3) glasa „ZA“ prihvadaju i donose Odluku o odabiru kandidata 
temeljem raspisanog natječaja za zapošljavanje – ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na 
određen puno radno vrijeme – zamjena; izabire se Tea Samardžija. 

  
               AD. 4 
Članovi Upravnog vijeda sa tri (3) glasa „ZA“ prihvadaju i donose Odluku o odabiru kandidata 
temeljem raspisanog natječaja za zapošljavanje – PEDAGOG/INJA – 1 izvršitelj/ica na 
određeno puno radno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta „Veselo popodne u Dječjem 
vrtidu Neven“; izabire se Severka Verbanac. 
 

AD. 5 
Članovi Upravnog vijeda sa tri (3) glasa „ZA“ prihvadaju i donose Odluku o raspisivanju 
natječaja za zapošljavanje – 1 ODGAJATELJ/ICA – na određeno puno radno vrijeme –povedan 
opseg poslova do 31. kolovoza 2023. godine. 

 
               AD. 6 

Članovi Upravnog vijeda sa tri (3) glasa „ZA“ prihvadaju i donose Odluku o raspisivanju 
natječaja za zapošljavanje – 1 ODGAJATELJ/ICA  - na određeno puno radno vrijeme zamjena 
odsutne djelatnice (Josipa Zelenika).  

  
AD 7. 

Članovi Upravnog vijeda sa tri (3) glasa „ZA“ prihvadaju i donose Odluku o raspisivanju 
natječaja za zapošljavanje – 1 ODGAJATELJ/ICA – na određeno puno radno vrijeme zamjena 
odsutne djelatnice (Antid Marija). 

 
             AD. 8 
 Tajnik Vrtida ukratko obrazlaže prisutnim članovima Upravnog vijeda informaciju o promjeni   

cijena Ugovora o nabavi raznih prehrambenih proizvoda sklopljen sa trgovačkim društvom 
PERT d.o.o. Rijeka.  
 

        



        AD 9. 
Članovi Upravnog vijeda sa tri (3) glasa „ZA“ prihvadaju prijedlog i donose Odluku o odabiru 
ponuditelja – MIRAMARE d.o.o., Drage Gervaisa 24, 52210 Rovinj – Rovigno, interne evid. 
oznake JV – 34/2022 – GRAĐEVINSKI RADOVI (matična zgrada). 
 

AD 10. 
Članovi Upravnog vijeda sa tri (3) glasa „ZA“ prihvadaju predloženi prijedlog i donose odluku o 
prihvadanju i utvrđivanju Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. 
godinu. 

 
AD. 11 

Ravnateljica, Sandra Orbanid, ukratko predstavlja plan zapošljavanja za naredno razdoblje. 
Navodi da de se u predstojedem periodu raspisati natječaj za četiri (4) novootvorena radna 
mjesta odgojitelja na neodređeno radno vrijeme. Ostali kadar zaposliti de se kroz pripravnički 
staž studenata. 
 
Obzirom da nije bilo dodatnih pitanja i primjedbi Predsjednik Upravnog vijeda zaključuje 
sjednicu u 10:00 sati. 
 
 
 
  

 
 

 


