
Zaključci  iz Zapisnika 
s 19. sjednice Upravnog vijeća, održane  26. 01. 2023. 

u 16, 00 sati, u objektu  Badalićeva 24 
 
Nazočni: Mateja Čukušić, Mila Marina Burger, Martina Kokot, Martina Podboj, Dijana Ikanović  
               putem zoom-a ,  ravnateljica Martina Burazer, vod. računovodstva Draženka Josipović  
               tajnica Vanja Miloš 
Dnevni red 

1. Verifikacija zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje i  usvajanje Financijskog izvješća za 2022. 
3. Razmatranje i donošenje odluke o nabavi potrošnog materija i didaktičke opreme temeljem 

sredstava dobivenih od Ministarstva znanosti i obrazovanja 
4. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta Vrtića nakon pribavljene prethodne suglasnosti 
5. Imenovanje zamjenika ravnatelja 
6. Razmatranje i donošenje odluke o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i 

vlastitih prihoda 
7. Razmatranje i donošenje odluke o isplati stimulacija od nenamjenskih donacija i vlastitih 

prihoda 
8. Razmatranje i donošenje odluke o davanju u zakup prostora Evropski inštitut za provođenje 

edukacije iz Realitetne terapije 
9. Razmatranje i donošenje odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem raspisanih natječaja 

za: 
- Administrativno računovodstveni radnik neodređeno 
- Spremačica neodređeno 
- Edukacijski rehabilitator neodređeno 

10. Razmatranje i donošenje odluke o cijeni modula u Stručno razvojnom centru za poticanje 
likovnosti za prvu osobu /jedinu, te za svaku slijedeću iz ustanove koja bi sudjelovala  

11. Donošenje odluke raspisivanju natječaja za odgojitelja određeno pola radnog vremena do 
povratka odgojiteljica koje se koriste pravom rada s polovicom radnog vremena zbog 
njege djeteta s posebnim potrebama, a kojima je rok na koji to pravo priznaje različiti  
stoga je potrebno raspisati 2 natječaja za pola radnog vremena za dvije različite 
odgojiteljice 

12. Pitanja i prijedlozi. 
 
 Predloženi  dnevni red  jednoglasno je  usvojen. 
 
Ad.1. 

Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća usvojen.  
 
Ad.2   
           Članice Upravnog vijeća  jednoglasno su usvojile Financijsko izvješće za  2022. godinu. 
  
Ad.3.  

Članice Upravnog vijeća jednoglasno donose odluku o nabavi didaktike i potrošnog 
materijala za programe koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema ponudi . 
 



Ad.4. 
 Nakon provedenog glasovanja članice Upravnog vijeća jednoglasno donose Odluku o 
izmjenama i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Trešnjevka“ . 
  
Ad.5 
 Članice jednoglasno donose odluku da se za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja 
u obavljanju poslova pedagoginja Đurda Grozdanović imenuje zamjenicom ravnateljice, te da 
ima prava i dužnosti obavljati poslove čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva 
povratka. 
 
 
Ad.6. 
    Članice Upravnog vijeća jednoglasno donose Odluku o ostvarivanju nenamjenski donacija i 
vlastitih prihoda  DV „Trešnjevka“ koja će biti objavljena na oglasnim pločama i mrežnoj 
stranici Vrtića. 
 
Ad.7. 

 Članice jednoglasno usvajaju Odluku o isplati stimulacija od nenamjenskih donacija i 
vlastitih prihoda. 
 
Ad.8. 
 Članice jednoglasno donose odluku o davanju u zakup prostora III kata za potrebe  
Evropskom institutu za Realitetnu terapiju. 
 
Ad.9. 

Jednoglasno prihvaćaju prijedlog ravnateljice i donose odluku da se od 01.02.2023. s Ines 
Španiček zasnuje radni odnos na neodređeno vrijeme.  
 Članice jednoglasno donose odluku donose odluku o neizboru kandidata temeljem 
objavljenog natječaja, te da će se natječaj za rehabilitatora ponoviti. 

Članice jednoglasno donose odluku donose odluku o neizboru kandidata temeljem 
objavljenog natječaja, te da će se natječaj za administrativno-računovodstvenog radnika ponoviti. 
 

Ad. 10. 
 Članice Upravnog vijeća jednoglasno donose odluku da cijena modula  za prvog 
polaznika bude 100,00€/753,45kn, a za svakog idućeg 70,00€/547,42kn. 
 
 Ad.11. 

Članice Upravnog vijeća jednoglasno donose odluku o raspisivanju 2 natječaja na 
određeno nepuno  radno vrijeme (pola radnog vremena) za odgojitelja. 
  
 
Ad.12. 
 Izvješće ravnateljice o tekućim poslovima u vrtiću.  
 
 
 



 
Sjednica završena u 17.45 sati. 
 
Zapisničar:        Predsjednica Upravnog vijeća: 
Vanja Miloš                                                                            Martina Kokot 
 
KLASA: 601-02/23-05/01 
URBROJ: 251-598-01-23-2 
ZAGREB, 26.01.2023. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


