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Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 
69/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica "Duga" Umag objavljuje  
 
 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima  
usvojenim na 15. sjednici Upravnog vijeća  

 
 
Na 15. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica "Duga" Umag,  održanoj 29. rujna 
2022. godine doneseno je sljedeće: 
 
1) Odluka o usvajanju zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica 

"Duga" Umag 
 
2) Odluka o usvajanju Prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića i jaslica ''Duga'' Umag 
 
3)  Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića i jaslica ''Duga'' Umag 
za pedagošku 2022/2023. godinu 

 

4) Odluka o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag za razdoblje 
pedagoške 2022/2023. do 2027/2028. godine  
 
5) Odluka o usvajanju Prijedloga Godišnjeg financijskog plana DVJ „Duga“ Umag za 2023. 
godinu 
 
6) Odluka o izboru odgojitelja/ice po natječaju: 

- na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu izabrana je Ivona Boroša 
 
7) Odluka o izboru spremačice-servirke (m/ž) po natječaju: 

- na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu izabrana je 
Andreja Gagula 



 

8) Odluka o izboru njegovatelja- pomoćnih radnika za njegu, skrb i pratnju (m/ž) po natječaju: 
- na određeno vrijeme, do 31. kolovoza 2023. godine, na pola radnog vremena izabrani su 
Saša Bakal, Marijana Pražen i Jelena Popović 
 
9) Odluka o djelomičnoj obustavi natječaja za njegovatelje-pomoćne radnike za njegu, skrb i 
pratnju (m/ž) za dva/dvije izvršitelja/ice 

 
10) Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu na određeno vrijeme, do povratka 
radnice na rad, u punom radnom vremenu 
 

       PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
        Dražen Zagorec 
 
 
 


