
DJEEJI VRTIC ,,SAVICA"
VLADIMIRA RUZDJAKA 7
ZAGREB
KLASA: 60 I -0 2/2 2 -05 /0 3

U RB R)J : 2 5 1 - 589/02 -2 2 - 03
Zagreb, 28.02.2022.

Sukladno ilanku 10. Stavak I2. Zakona o pravu na pristup informacijama QtlN25/t 3,
NN 85/15)
Upravno vijete Djeijeg vrtita ,, Savica", Vladimira Ruidjaka 7, objavljuje

OBAVIJEST
O zakljuicima i sluZbenim dokumentima usvojenim na sjednici (Jpravnog vijeta

o Na 4. Sjednici Djeijeg vrtita ,,Savica", odrZanoj 28.02.2022.godine, u prostoru
Djeijeg vrtita ,, Savica", Vladimira Ruidjaka 7, s poietkom u I6;30 sati redoslijedom
usvojenog i predloienog dolje niie dnevnog reda.

Dnevni red::

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Dono5enje odluke o prihvadanju izvje5taja o izvrsenju financijskog plana 2a2021.

godinu.
3. Dono5enje odluke o raspodjelirezultata
4. Dono5enje odluke o odabiru po natjedaju za radno mjesto pomoina kuharica, rad na

neodredeno , puno radno vrijeme, 1 izvr5itelj.
5. DonoSenje odluke o odabiru po natjedaju za radno mjesto odgojitelj, rad na

neodredeno, puno radno vrijeme, 2 izvrlitelja.
6. Dono5enje odluke o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o

unutarnjem ustrojstvu i nadinu rada Djedjeg vrtiia ,,Savica"
7. Dono5enje odluke o raspisivanju natjedaja na odredeno puno radno vrijeme, radno

mjesto: odgojitelj djece rane i predSkolske dobi, do povratka radnica na rad, dva
izvr5itelja

8. Razno

Upravno vijete Djeijeg vrtita ,, Savica" donijelo je jednoglasno:

Ad.1.
Verificira zapisnik s 3. Sjednice Upravnog vijeia odriane 31.01.2022,9odine.
Ad.2.
)dluku o prihvatanju izujeitaja o izvrienju financijskog plana za 202I. godinu.

Ad.3.
Odluku o raspodjeli rezultata

Ad.4. ,.
Odluku o odabiru po natjeiaju za radno mjesto pomotna kuharica, rad na neodredeno , puno
radno vrijeme, I izvriitelj.



Ad.5.
Odluku o odabiru po natieiaiu za radno mjesto odgojitelj, rad na neodredeno, puno radno
vrij eme, 2 izvriitelj a.

Ad.6.
Odluku o prihvatanju prijedlogu Pravilnika o izmjenqma i dopunama pravilnikq o
unutarnjem ustrojstvu i naiinu rada Djeijeg vrtita ,, Savica,,

Ad.7.
Odluku o raspisivanju natjeiaja na odredeno puno radno vrijeme, radno mjesto; odgojitetj
djece rane i predikolske dobi, do povratka radnica na rad, dva izvriitelja
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