
 ZAKLJUČCI SA 10. SJEDNICE UV 

Dječjeg vrtića Mrvica, održane dana 14. prosinca 2022. godine (srijeda) s početkom u 16:30 sati u 
prostoriji Dječjeg vrtića u Supetru. Nazočni članovi Upravnog vijeća bili su:  Dijana Ivelić, dr. Branko 
Jašić, Katarina Beović predstavnici Osnivača: Grada Supetra, Ivana Šimunović predstavnik Osnivača 
Općine Nerežišća,  Marija Vuković i Nataša Meić iz reda odgojitelja i stručnih suradnika i Andrea Hodžić 
predstavnica roditelja.   

Dnevni red: 

1. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća 

2. Donošenje odluke o rezultatima natječaja za radna mjesta:  

- 1 odgojitelja/ice puno radno vrijeme-privremena zamjena do povratka djelatnice sa 
bolovanja  

- 1 LOGOPED/INJA ili EDUKACIJSKI/SKA REHABILITATOR/ICA   -  na neodređeno nepuno 
radno vrijeme 20 sati tjedno – pola radnog vremena 

- pomoćnik za  dijete  s teškoćama- određeno ne puno radno vrijeme ( do3 sata dnevno), 
do 30. lipnja 2023. godine 

3. Donošenje odluke o usvajanju Statuta DV Mrvica i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu DV 
Mrvica, nakon dobivene suglasnosti Osnivača Grada Supetra i Općine Nerežišća. 

4. Donošenje odluke o usvajanju Financijskog Plana i Plana Nabave DV Mrvica za 2023. godinu. 

5. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna odluke o mjerilima cijene usluga DV Mrvica 

6. Razno 

Ad.  1. Jednoglasno je verificiran Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća 

Ad.   2. Jednoglasno je donesena odluka o rezultatima natječaja za radna mjesta:  

- 1 odgojitelja/ice puno radno vrijeme-privremena zamjena do povratka djelatnice sa 
bolovanja, izabrana je kandidatkinja Blanka Perasić  

- 1 LOGOPED/INJA ili EDUKACIJSKI/SKA REHABILITATOR/ICA   -  na neodređeno nepuno radno 
vrijeme 20 sati tjedno – pola radnog vremena, izabrana je kandidatkinja Jasna Kusanović 

- 1 pomoćnik za  dijete  s teškoćama- određeno ne puno radno vrijeme (do 3 sata dnevno), do 
30. lipnja 2023. godine, izabrana je kandidatkinja Ana Milinković 

Ad. 3. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju Statuta DV Mrvica i Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu DV Mrvica, nakon dobivene suglasnosti Osnivača Grada Supetra i Općine Nerežišća. 

4. Jednoglasno je donesena odluka o Financijskog Plana i Plana Nabave DV Mrvica za 2023. 
godinu. 

5. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju odluke Grada Supetra o izmjena i dopuna odluke 
o mjerilima utvrđivanja cijene usluga DV Mrvica 

 

Sastanak je završio u 17:20 sati 

 

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA MRVICA 


