
DJEČJI VRTIĆ GRIGORA VITEZA 

Zagreb, Ratarska 5 

 

KLASA: 601-02/21-05/11 

URBROJ: 251-594-04-21-02 

Zagreb, 20.12.2021. 

PRIJEPIS ZAKLJUČAKA 

 

Sa 01. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Grigora Viteza održane dana 20.12.2021. godine 

s početkom u 16:30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Grigora Viteza na adresi, Ratarska 5, 

Zagreb. 

 

D N E V N I    R E D 

 

1. Verifikacija mandata novoimenovanih članova 

2. Izbor predsjednika Upravnog vijeća 

3. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća 

4. Donošenje izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu 

5. Donošenje Financijskog plana za 2022. godinu te projekcija za 2023. i 2024. godinu 

6. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za sklapanje ugovora o jednostavnoj 

nabavi za 2022. godinu sukladno Planu nabave iznad vrijednosti od 20.000,00 kn 

7. Donošenje odluke o ostvarivanju vlastitih prihoda 

8. Kadrovska pitanja: 

a) Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (1 

izvršitelj), na neodređeno, puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi 

b) Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu spremačica (1 

izvršitelj), na neodređeno, puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi 

c) Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu spremačica (1 

izvršitelj), na određeno, puno radno vrijeme, zamjena 

d) Donošenje odluke o sporazumnom prestanku ugovora o radu radnice N.P. 

e) Donošenje odluke o objavljivanju javnog natječaja za zapošljavanje na radnom 

mjestu odgojitelj na neodređeno, puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi 

f) Donošenje odluke o objavljivanju javnog natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu 

spremačica na neodređeno, puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi 

     9.   Razno 

 

Ad 1.  

ZAKLJUČAK: Verificiraju se mandati novoimenovanih članova Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića Grigora Viteza. 

 

Ad 2.  

ZAKLJUČAK: Donosi se odluka o izboru Natalije Duvančić za Predsjednicu Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Grigora Viteza. 

 

Ad  3. 

ZAKLJUČAK: Donosi se Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Grigora Viteza. 

 

Ad 4. 

ZAKLJUČAK: Donose se Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu. 

 

Ad 5.  

ZAKLJUČAK: Donosi se Financijski plan za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i  2024. 

godinu. 

 



Ad 6. 

ZAKLJUČAK: Daje se ovlaštenje ravnateljici za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi  za 

2022. godinu. 

 

Ad 7. 

ZAKLJUČAK: Donosi se odluka o ostvarivanju vlastitih prihoda Dječjeg vrtića Grigora Viteza 

za 2022. godinu. 

 

Ad 8.  

8. a)  

ZAKLJUČAK: Donosi se odluka da se radni odnos na radnom mjestu odgojitelja na 

neodređeno, puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi, zasnuje sa Marinom Sučić. 

8.b) 

ZAKLJUČAK: Donosi se odluka da se radni odnos na radnom mjestu spremačice na 

neodređeno, puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi, zasnuje sa Martinom Zukić. 

8. c) 

ZAKLJUČAK: Donosi se odluka da po natječaju za zapošljavanje na radnom mjestu 

spremačice, na određeno, puno radno vrijeme, zamjena, nitko nije izabran. 

8. d) 

ZAKLJUČAK: Donosi se odluka o sporazumnom prestanku ugovora o radu radnice N.P. 

8. e) 

ZAKLJUČAK: Donosi se odluka o objavljivanju javnog natječaja za zapošljavanje na radnom 

mjestu odgojitelj na neodređeno, puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi. 

8. f) 

ZAKLJUČAK: Donosi se odluka o objavljivanju javnog natječaja za zapošljavanje na radnom 

mjestu spremačica na neodređeno, puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi. 

 

9.  

ZAKLJUČAK: Upravno vijeće obaviješteno je o događajima u vrtiću. 

 

 

Sjednica je završena u 17:15 sati 

 

ZAPISNIČAR                                                    PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Tihana Tokmačić v.r.                                             Natalija Duvančić v.r. 

 

 


