
DJECJI VRTIC "BUDUENOST"
ZAGREB, MIHANovrenv,q. solz

KLASA: 601-021 19-081 17

URBROJ:2 5 I -57 6-04-19 -4
Zagreb, 16. prosinca 2019.

Sukladno dlanku 10. stavak 12. Zakonao pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj25/13,

85/15), Upravno vijede Djedjeg vrti6a,,Budu6nosfo, Zagreb, Mihanovideva30/2, objavljuje

zakljuike i odluke usvoiene na sjednici Upravnog vije6a

Na 7. sjednici Upravnog vije6a Djedjeg vrtila,,Budu6nost" odrZanoj l6.prosinca 2019. s

podetkom u 16.30 sati, redoslijedom predloLenog i usvojenog

Dnevnog reda:
1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice UV odrLane2l.ll.2019.
2. Izvjestaj ravnatelja o radu vrti6a i provodenju odluka U.V. izmedu dvaju sjednica

3. Prijedlog Odluke o dono5enju Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja
nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

4. Prijedlog Odluke o objavi natjedaja za jednog odgojitelja na odredeno puno radno

vrij eme- zamjena privremeno nenazodne radnice

5. Prijedlog Odluke o objavi natjedaja zazapolljavanje spremadice na neodredeno puno

radno vrijeme, upraZnjeno radno mjesto

6. Prijedlog Odluke o reorganizaciji rada u kuhinji
7. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstvazapopis
8. Prijedlog Odluke o stimulaciji radnika sukladno programu javnih potreba u

pred5kolskom odgoju i naobrazbi 2a2020.
9. Prijedlog Odluka o pravu na slobodne dane ostvarene sudjelovanjem u programu djeca

u prirodi-Grad mladih i voditelja satnice odgojno-obruzovnihradnika
10. Prijedlog dopune Poslovnika o radu Upravnog vije6a Djedjeg vrtica,,Budu6nost"
1 1. Pitanja, prijedlozi, razno

Upravno vije6e Djedjeg vrti6a ,,Budu6nost" jednoglasno je donijelo :

Ad) 1.

Verificira se, jednoglasno, zapisnik s 6. sjednice Upravnog vije6a
Ad) 2.
Izvje5taj ravnateljice o radu vrtila i provodenju odluka Upravnog vlje(,aizmedu dvaju sjednica
Ad) 3.
Odluka o dono5enju Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju
povjerljive osobe
Ad) 4.
Odluka o natjedaju za radno mjesto jednog odgojitelja na odredeno puno radno vrijeme-
zarnjena privremeno nenazodne radnice
Ad) s.
Odluka o natjedaju zaradno mjesto spremadica na neodredeno puno radno vrijeme
Ad) 6.

a) Odluka o reorganizaciji rada u centralnoj kuhinji



b) Odluka o natjedaju za radno mjesto pomodna kuharica na neodredeno puno radno

vrijeme
Ad) 7.

Odluka o imenovanju povjerenstva zapopis

Ad) 8.
Odiuka o stimulaciji radnika sukladno programu javnih potreba u pred5kolskom odgoju i

naobrazbr 2a2020.
Ad) e.

Odluku o pravu na slobodne dane ostvarene sudjelovanjem u programu Djeca u prirodi-Grad

mladih i voditelju satnice odgoj no-ob tazovnlh radnika

Ad) r0.
Odluka o dopuni dlanka 7. todka 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeda Djedjeg vfiila

,,Budu6nost", te isti glasi',,poziv 
za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se svim dlanovima Upravnog vijeia

najkasnije tri dana prije odrZavanja sjednice.

U hitnim sludajevima, predsjednik moZe sazvati sjednicu i u kra6em roku, pismeno ili
usmeno, te predloZiti dnevni red na samoj sjednici.

U nemogu6nosti sazivasjednice u redovnom postupku navedenim pod todkom 1. i 2.

moZe se odrZati telefonska sjednica."

Upravnog vijeda

R/1ureti6

た́
一υや

; ZAGBEB
○

しヽ

f.

ぐ


