
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
DJEČJI VRTIĆ BAMBI SUNJA
UPRAVNO VIJEĆE
E-mail: vrtic.bambi@sunja.hr

KLASA: 601-06/23-01/22
URBROJ: 2176-75-03-23-06
Sunja, 10.02.2023. godine

ZAKLJUČAK

22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bambi Sunja Klasa:601-06/23-01/22,
Urbroj: 2176-75-03-23-01 održane 10.02.2023. godine u Dječjem vrtiću elektronskim
putem

Članovi su dobili materijale elektronskim putem dana 09.02.2023. godine s rokom dostave
svojih odgovora nakasnije do 10.02.2023. do 11 sati.
Utvrđuje se kvorum. Prisutno 5 člana od 5.
5 odgovora su pristigla u zadanom roku.

skraćena verzija
Dnevni red:

1. Usvajanje Zaključka sa 21. sjednice koja je održana 27. siječnja 2023. godine
elektronskim putem

2. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja na određeno vrijeme za

odgojitelja/icu u Dječjem vrtiću Bambi Sunja
4. Donošenje Odluke o izboru kandidata na neodređeno s punim radnim vremenom

za radno mjesto voditelj računovodstva u Dječjem vrtiću Bambi Sunja
5. Razno

Realizacija

Sjednica je započela s radom.

Točka 1.
Jednoglasno sa 5 glasova ˮZAˮ usvaja se Zaključak sa 21. sjednice koja je održana 27.
siječnja 2023. godine elektronskim putem.

Točka 2.
Četiri člana je dalo prijedlog za zamjenika predsjednika, jedan član bez prijedloga.
Jednoglasno sa 5 glasova ˮZAˮ donosi se Odluka o izboru zamjenika predsjednika Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića

Točka 3.
Ravnateljica je ukuratko dala obrazloženje da je potrebno raspisati novi natječaj za radno
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mjesto odgojitelja jer je za to mjesto primljena nestručna osoba kojoj ističe rok od pet mjeseci.
Jednoglasno sa 5 glasova ˮZAˮ donosi se Odluke o raspisivanju javnog natječaja na
određeno vrijeme za odgojitelja/icu u Dječjem vrtiću Bambi Sunja

Točka 4.
Jednoglasno sa 5 glasova ˮZAˮdonosi se Odluke o izboru kandidata na neodređeno s punim
radnim vremenom za radno mjesto voditelj računovodstva u Dječjem vrtiću Bambi Sunja

Točka 5.
Članovi nisu imali prijedloga ni pitanja.

Zapisnik sastavila
Ivana Lisec, ravnateljica

__________________________

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Sandra Gorša

____________________________________________


