
DJEČJI  VRTIĆ “CARIĆ“ 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

KLASA: 601-05/21-01/32 

URBROJ: 2125/41-02-21-01 

 

Novalja, 3. svibnja 2021.g. 

 

Na temelju članka 52. Statuta Dječjeg vrtića «Carić» (KLASA:012-03/19-

01/01,URBROJ:2125/41-02-19-04, od 30. rujna 2019.g.) i članka 16. Poslovnika o radu Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića „Carić“ (KLASA: 601-05/14-01/04,URBROJ:2125/41-02-14-05, od 16. svibnja 

2014.g.) sazivam 20. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, koja će se održati 

elektroničkim putem. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg 

vrtića „Carić“, Novalja, za 2020. godinu 

2. Prijedlog I. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, za 2021. godinu  

3. Prijedlog Odluke o poništenju natječaja  

4. Prijedlog Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni 

suradnik-logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja  

5. Prijedlog Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto 

zdravstveni voditelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja  

6. Prijedlog Odluke o planu upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Carić“, 

Novalja, za pedagošku godinu 2021./2022. 

7. Prijedlog Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, za 

pedagošku godinu 2021./2022. 

8. Prijedlog Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto 

odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja  

 

 

 Molim članove Upravnog vijeća da do dana 4. svibnja 2021. godine do 13,00 sati 

elektroničkim putem na e-mail: ravnateljica@vrtic-caric.hr, glasuju o: 

 

- Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića 

„Carić“, Novalja, za 2020. godinu 

- Odluka o usvajanju I. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, za 

2021. godinu  

- Odluka o poništenju natječaja  

- Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik-

logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja  

- Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto zdravstveni 

voditelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja  

- Odluka o planu upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, za 

pedagošku godinu 2021./2022. 



- Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, za pedagošku 

godinu 2021./2022. 

- Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u 

Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja  

 

 

 

 

        Predsjednica Upravnog vijeća 

         Ivana Kurilić, dipl.oec. 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Upravno vijeće, 

2. Pismohrana. 


