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Sukladno ilanku I0. Stavak I2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/t 3,
NN 85/1s)
(Jpravno vijete Djeijeg vrtita ,, savica", vlaclimira Ruidjaka 7, objavljuje

OBAT/IJEST
O zakljuicima i sluibenim dokumentima usvoienim na sjednici (Ipravnog vijetcr

Na l. sjednici Djeijeg vrtita ,, savica", odrianoj 0g.l2.202l.gocline, u prostoru
Dieiieg vrtita ,, Savica", Vladimira Ruidjaka 7, s poietko* , 14,00 satl recloslijedom
usvoj enog i predloienog

Dnevnog rada:

Verifikacij a zapisnika s prethodne sjednice
Verifikacij amandata dlanova Upravnog vijeia Djedjeg vrtiia Savica, predstavnici
osnivada
Verifikacij amandata dlanice Upravnog vijeia Djedjeg vrtidaSavica, predstavnice
roditelja 

'Tnrqr,rno rriiaio T-\i" iIzbor predsj ednika Upravno g vij e6a Dj edj eg vrtiia,,S avica,,
Donosenje odluke o jednostavnoj nabavi, sukladno planu nabave 2a2022. god,. za

vrstu robe u vrijednosti iznad 20.000,00 kn
6. Dono5enje odluke Upravnog vijeca vezano uz dlanak 8. Statuta Djedjeg vrtiia

,,Savica"
7 ' Dono5enje odluke o imenovanju ovla5tenih predstavnika naruditelja za

pregovaradki postupak javne nabave bez prethodne objave ,,Toplinska energija,,8' Dono5enje odluke o odabiru kandidata ,aridno mjesto odgojitelj, rad na neodredeno,
puno radno vrijeme.

9. Dono5enje odluke o raspisivanju natjedaj azaradno mjesto odgojitelj,rad na odredeno,
puno radno vrijeme, 2 izvrSitelja, do povratka na rad nenazodnih djeiatnica

10. DonoSenje odluke o raspisivanju nadedaj azaradno mjesto ,pr.rrudi.u,rad na
odredeno, puno radno vrijeme, 1 izvr5itelj, do povratku rru.ud nenazodnih djelatnica

1 1. DonoSenje odluke o raspisivanju natjedaj a za radno mjesto pomo6ni radnik zanjegu,
skrb i pratnju,rad na odredeno, puno radno vrijeme, l lzvr5itelj, do 31.0g.2022.
godine

12. Dono5enje odluke o odlasku u starosnu mirovinu dvije odgojiteljice, podetkom 2022.
godine

13. Razno

Upravno vijete Djeijeg vrtita ,, Savica" donijelo je jednoglasno;
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a
J.

4d.1. n.
veriftcira zapisnik s 44. sjednice [Jpravnog vije6a odriane 26.1"0.2021. godine.



Ad.2.
Odluku o verifikaciji mandata ilanova (Jpravnog vijeca Djeijeg vrtita Savica, predstavnici

osnivaia

Ad.3.
Odluku o Verifikaciji mandata ilanice (Jpravnog vijeta Djeijeg vrti1a Savicq, predstavnice

roditelja

Ad.1.
odluku o izboru predsjednika (Jpravnog viieta Djeijeg vrtita ,, savica"

Ad.5.
Odluku ojednostavnoj nabavi, sukladno planu nabave za 2022. god. zavrstu robe u

vrijednosti iznad 20.000,00 kn

Ad.6.
Odluku vezano uz ilanak B. Statuta Djeijeg vrtita ,,Savica"

Ad.7.
Octluku o imenovanju ovlaitenih predstavnika naruiitelja za pregovaraiki postupak javne

nabave bez prethodne objave ,,Toplinska energiia"

Ad.8.
Oclluku o odabiru kanclidata za raclno mjesto odgojitelj, rad na neodredeno, puno radno

vrijeme.

Ad.9.
Odluku o raspisivanju natjeiaja za radno mjesto odgojitelj,rad na odredeno, puno radno

vriieme, 2 izvriitelja, do povratka na rad nenqzoinih djelatnica

Ad.10.
Odluku o raspisivanju natjeiaja za radno mjesto spremaiica,rad na odredeno, puno radno

vrijeme, I izvriitelj, do povratka na rad nenazoinih djelatnica

Ad.I 1.

Odluke o raspisivanju natjeiaja za raclno mjesto pomotni radnik za niegu, skrb i pratnju ,rad

na otlredeno, puno radno vrijeme, I izvriiteli, do 31.08.2022. godine

Ad. I 2.

Odluke o odlasku u starosnu mirovinu dvije odgojiteljice, poietkom 2022. godine
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