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Zagreb, 1 3. sijednja 2020.

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

85/15), Upravno vije6e Djedjeg vrtida,,Budu6nost", Zagreb,Mihanovi6eva3012, objavljuje

zaktjuike i odluke usvoiene na siednici Upravnog vijeda

Na 8. sjednici Upravnog vije6a Djedjeg vrti6a ,,Budu6nosf' odrZanoj 13. sijednja 2020. s

podetkom u 16.30 sati, redoslijedom predloZenog i usvojenog

Dnevnog reda:
l. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice UV odrilane 16.12.2019.
2. Izvjestaj ravnatelja o radu vrtilai provodenju odluka U.V. izmedu dvaju sjednica

3. Prijedlog Odluke o zapo5ljavanju odgojitelja na puno odredeno radno vrijeme
zarl ena nenaz odne radnice

4. Prijedlog Odluke o zapo5ljavanju spremadice na neodredeno puno radno wijeme,
upraZnjeno mjesto

5. Prijedlog Odluke o zapo5ljavanju pomo6ne kuharice na neodredeno puno radno

wijeme, upraZnjeno mjesto
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju natjedaja za jednog odgojitelja na puno

odredeno radno wijeme
7 . Prijedlog Odluke o provodenju kradeg programa engleskog j ezika za pedago5ku

godinu 2019.12020.
8. Izvje5taj Povjerenstva za popis
9. Obavijest o izboru dobavljada zapredrnetnabave -Riba
10. Pitanja, prijedlozi ,razno

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

Ad) 1. Verificira se, jednoglasno, zapisnik s 7. sjednice Upravnog vije6a
Ad) 2. Izvjestaj rarmateljice o radu vrti6a i provodenju odluka Upravnog vije6a izmedu dvaju
sjednica
Ad) 3. Odluka o izboru odgojitelja u radni odnos na odredeno vrijeme, zamjena, temeljem
natjelaja objavljenog 3 0. prosinc a 2019.
Ad) 4. Odluka o izboru spremadice u radni odnos na neodredeno vrijeme temeljem natjedaja
objavljenog 30. prosinc a 2019.
Ad) 5. Odluka o izboru pomodnog kuhara u radni odnos na neodredeno vrijeme, temeljem
natjedaja objavljenog 30. prosinc a 2019.
Ad) 6. Odluka o objavi natjedaja za odgojitelja na odredeno puno radno vrijeme, zarrjena
Ad) 7. Odluka o provodenju kra6eg programa engleskog jezika u jednoj odgojnoj skupini
Ad) 8. Odluka o prihva6anju Izvje5taja Povjerenstva za popis

Ad) 9. Na poziv za dostavu ponuda za nabavku predmeta nabave Riba pristigla samo jedna

ponuda

Cavi6a
koja je vaLeda, te se ugovor sklopio s ponuditeljem Ledo plus d.o.o., ul. Marijana

Upravnog vije6a

9,Zagreb
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