
Dječji vrtić Neven Rovinj – Rovigno –  
Giardino d'infanzia Neven Rovinj – Rovigno 
 
Predsjednik Upravnog vijeća 
 
KLASA: 007-04/23-02/4 
URBROJ: 2171-19-06-23-1 
Rovinj – Rovigno, 20. veljače 2023. 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 
 

15. sjednicu Upravnog vijeća 
koja de biti održana elektronskim putem 

u srijedu 22. veljače 2023. godine  
s početkom izjašnjavanja odnosno glasovanja u 8:00 sati 

i završetkom do 11:00 dati 
 

 
Za sjednicu predlažem slijededi 
 

DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeda, 
2. Obavijest o Natječaju za zasnivanje radnog odnosa – ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj na 

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

određeno puno radno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta „Veselo popodne u dječjem 
vrtidu Neven“, 

4. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu, 
5. Donošenje odluke o odabiru ponuditelja u postupku jednostavne nabave interne evid. 

oznake JV - 1/2023, – USLUGE ČIŠĆENJA I DEZINFEKCIJE KUHINJSKIH VENTILACIJSKIH 

SUSTAVA, 

6. Donošenje odluke o odabiru ponuditelja u postupku jednostavne nabave interne evid. 

oznake JV- 9/2023 – SVJEŽE MESO – junetina i teletina, 

7. Donošenje odluke o odabiru ponuditelja u postupku jednostavne nabave interne evid. 

oznake JV- 14/2023 – RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI, 

8. Donošenje odluke o odabiru ponuditelja u postupku jednostavne nabave interne evid. 

oznake JV-16/2023 – SUHOMESNATI PROIZVODI, 

9. Prijedlog za raspisivanje natječaja za zapošljavanje – ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na 

određeno puno radno vrijeme – zamjena, 

10. Prijedlog za raspisivanje natječaja za zapošljavanje – ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na 

određeno puno radno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta „Veselo popodne u dječjem 

vrtidu Neven“. 

 

 
 



Materijali za predloženi dnevni red dostavit de se svim članovima Upravnog vijeda elektroničkim 
putem. 
 
Molim da se glasovanje obavi putem elektroničke pošte dana 22. veljače 2023. godine u razdoblju od 
8:00 do 11:00 sati na e-mail adresu: tajnik@dv-neven.hr  
 
 
         Predsjednik Upravnog vijeda 

               Emil Nimčevid, v.r. 
 

 
  Dostavlja se: 

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

mailto:tajnik@dv-neven.hr

