
DJEČJI  VRTIĆ «SUNCE » 
ZADAR, VESLAČKA 1 

KLASA:601-05/20-01/12 

URBROJ:2198/01-39-04-20-1 
Zadar,23.10.2020. 
 

         Pozivamo Vas na     44. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića «Sunce» , koja će se održati  u četvrtak 29.10.2020. u 14 
sati u Upravi DV Sunce, PO Ciciban , Zadar,Veslačka 1. 
                                      
                                         DNEVNI RED : 
 

1.Usvajanje zapisnika s 42. sjednice Upravnog vijeća održane 
30.09.2020.godine i 43. Sjednice održane telefonskim putem 
dana 02.10.2020. 
 
2. Donošenje drugog Rebelansa financijskog plana Dječjeg 
vrtića„Sunce“Zadar  za 2020. godinu  
 
3. Donošenje odluke o odabiru kandidata za radna mjesta 
objavljena na web stranicama i Oglasnoj ploči Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje , te web stranici i Oglasnoj ploče 
Dječjeg vrtića „Sunce“Zadar kako slijedi( vrijeme prijave od 
06.10.-16.10.2020.): 
 
- odgojitelja predškolske djece m/ž na neodređeno vrijeme       
     - upražnjeni poslovi- puna norma-jedan izvršitelj m/ž 
 
-voditelja sportskog programa m/ž na neodređeno vrijeme- 
upražnjeni poslovi-puna norma-jedan izvršitelj m/ž 
 
-odgojitelja predškolske djece m/ž na određeno vrijeme radi 
povećanog obima posla u jaslicama do 31.08.2021 
 -novootvoreni poslovi-puna norma- sedam (7)izvršitelja  m/ž 
 
-pedagoga stručnog suradnika m/ž-na određeno vrijeme, do 
povratka radnice s roditeljskog dopusta (13.02.2021.)-puna 
norma-jedan izvršitelj m/ž   
  
-odgojitelja predškolske djece m/ž na određeno vrijeme do 
povratka radnice s pola radnog vremena  na puno radno 
vrijeme temeljem Rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
osiguranje –pola norme (20 sati tjedno)-jedan izvršitelj m/ž 



 
 4.Donošenje odluke o pokretanju postupaka javne nabave za 
2021. godinu za potrebe centralne kuhinje , lož ulja za 
kotlovnicu  i materijale na zidnim držačima za sanitarne 
čvorove i kuhinje , kako slijedi: 
-prehrambene proizvode, procijenjene vrijednosti 160.000 
kuna( bez PDV-a) 
-kruh i krušne proizvode, procijenjene vrijednosti 140.000 
kuna( bez PDV-a) 
-mlijeko i mliječne proizvode, procijenjene  vrijednosti 120.000 
kuna (bez PDV-a) 
-svježe meso i suhomesnate proizvode ,procijenjene 
vrijednosti 160.000 (bez PDV-a) 
-svježe voće ,procijenjene vrijednosti 110.000 (bez PDV-a)  
-svježe povrće. procijenjene vrijednosti 110.000 (bez PDV-a) 
-zamrznutu ribu i program ostalih proizvoda iz leda 
procijenjene vrijednosti 140.000 kuna ( bez PDV-a). 
-lož ulje ekstra lako (LU EL)  za kotlovnicu PO „ Ciciban“ 
procijenjene vrijednosti  80.000 kuna( bez PDV-a) 
-materijale za sanitarne čvorove i kuhinje na zidnim držačima 
(toaletni papiri, ubrusi za ruke i sapuni), procijenjene 
vrijednosti 110.000,00 kuna (bez PDV-a) 
 
5.Razno 
 
                                       PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 
                                                                           
                                                  ANITA RADETIĆ dipl.oec. 


