
Zaključci iz  zapisnika 
s 20. sjednice Upravnog vijeća, održane  16. 02. 2023. 

u 16, 00 sati, u objektu  Badalićeva 24 
 
Nazočni: Mila Marina Burger, Martina Kokot,  Dijana Ikanović  putem zoom-a ,  ravnateljica  
               Martina Burazer, tajnica Vanja Miloš 
Nenazočni: Mateja Čukušić i Martina Podboj (ispričale svoj izostanak) 
 
Dnevni red:  

1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje i donošenje odluke povodom natječaja za odgojitelja, do povratka radnice  
3. Razmatranje i usvajanje pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića „Trešnjevka“   
4. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju natječaja za spremačicu (zamjena čuvanje 

trudnoće, roditelj, roditeljski ) i domara-vozača na povećani opseg poslova 
5. Pitanja i prijedlozi. 

 
Predsjednica  Upravnog vijeća konstatirala   je nazočnost članova Upravnog vijeća, 

ravnateljice,  tajnice u svojstvu zapisničara. Predloženo je da se Dnevni red proširi za još jednu 
točku: 

1. Razmatranje i donošenje odluke o ugradnji video nadzora vanjskog i unutarnjeg u oba  
objekta Badalićeva 24 i Trakošćanska 45 

2. Razmatranje i donošenje odluke o sanaciji dvorišta -drenaža u objektu Badalićeva 24  
 
 Nadopunjeni  dnevni red  jednoglasno je  usvojen. 
 

Ad.1. 
Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća usvojen.  

 
Ad.2 
 Članice Upravnog vijeća jednoglasno donose odluku da se s Matejom Halić zasnuje radni 
odnos na određeno vrijeme do povratka Zvjezdane Pokrajac Habuš ili Rosane Šolman. 
  
Ad.3.  
 Nakon provedenog glasovanja članice Upravnog vijeća jednoglasno su usvojile 
Pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića „Trešnjevka“. 
 
Ad.4. 
 Članice Upravnog vijeća jednoglasno donose odluku o potrebi raspisivanja natječaja na 
radnom mjestu spremačice na određeno vrijeme do povratka na rad Alenke Budimir.  

Nakon provedenog glasovanja članice jednoglasno donose odluku o potrebi raspisivanja 
natječaja za domara vozača na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla. 
 
Ad.5. 
 Članice Upravnog vijeća jednoglasno donose odluku o nabavi unutarnjeg i vanjskog 
video nadzora u oba objekta Vrtića. 
 



Ad.6 
 Članice Upravnog vijeća jednoglasno donose odluku o nabavi provođenja radova na 
sanaciji igrališta tj. drenaži. 
  
 
Ad.7. 
. Cijena odvoza koji je neredovit  je 2000.00 kn, a Vrtić bi nabavio digestor u leasing od 5 godina 
uz mjesečnu naknadu cca 3000,00kn (uključujući i dodatke koji se moraju stavljati u digestor za 
razgradnju)  nakon čega je vrtić vlasnik digestora. Članice Upravnog vijeća slažu se za nabavu 
Griffon uređaja za obradu ostataka hrane. 
 
Sjednica završena u 17.45 sati. 
 
Zapisničar:        Predsjednica Upravnog vijeća: 
Vanja Miloš                                                                            Martina Kokot 
 
KLASA: 601-02/23-05/02 
URBROJ: 251-598-01-23-2 
ZAGREB, 16.02.2023. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


