
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

s 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“, održane dana 12.12.2022. u prostorijama 

Dječjeg vrtića „Prečko“ s početkom u 17.30 sati. 

NAZOČNI: 

- Monika Pažur – predstavnica osnivača 

- Jagoda Novak – predstavnica osnivača 

- Mirjana Pripužić – predstavnica osnivača 

- Ksenija Dvoraček – predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika DV Prečko 

- Irena Weigand – predstavnica roditelja djece, korisnika usluga DV Prečko 

NENAZOČNI: 

OSTALI NAZOČNI: Kosjenka Lovrec-Marinović, ravnateljica, sindikalna povjerenica Sanja 

Pavelić i Mihaela Popović, Mirela Hopp Pros, tajnica-zapisničar. 

Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednica Upravnog vijeća Monika Pažur. Utvrđuje da su 

prisutni sve članice Upravnog vijeća i da Upravno vijeće ima kvorum za donošenje odluka. 

Predsjednica UV predlaže sljedeći dnevni red i pod točkom 9. nadopunu dnevnog reda. 

Dnevni red: 

1. Verificiranje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća održane dana 25.10.2022. godine 

i 18. sjednice održane elektronskim putem dana 17.11.2022. godine 

2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice i izvršavanju odluka UV 

3. Izbor odgojitelja na neodređeno po raspisanom natječaju 

4. Izbor odgojitelja na određeno po raspisanom natječaju 

5. Izbor spremačice na određeno po raspisanom natječaju 

6. Odluka o raspisivanju natječaja za psihologa na određeno 

7. Plan nabave za 2023. i donošenje Odluke o ovlasti ravnatelja za potpis ugovora 

vrijednosti iznad 20.000,00 kuna po provedenim postupcima jednostavne nabave. 

8. Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelje na određeno puno radno vrijeme 

9. Odluka o stimulacijama – tehničko osoblje 

10. Razno 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen 

Doneseni su sljedeći zaključci i odluke: 

Ad-1 

Zaključak 

Verificira se zapisnik s prethodne 17. i 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“. 

Ad.-2 

Zaključak 

Utvrđuje se da je Kosjenka Lovrec-Marinović prestala biti vršiteljica dužnosti ravnateljice s 

danom 30.11.2022. godine i od 1.12.2022. godine obnaša dužnost ravnateljice Dječjeg vrtića 

„Prečko“ sukladno Rješenju gradonačelnika Grada Zagreba od 28.11.2022. godine, 

KLASA:UP/I-601-01/22-04/11, URBROJ: 251-01-02-22-2. Prihvaća se izvješće ravnateljice o 

radu vrtića između dvije sjednice. 

 

 

 

 



Ad.-3 

Odluku 

Prihvaća se prijedlog ravnateljice i zasniva se radni odnos s Ivanom Marić na neodređeno puno 

rado vrijeme na radno mjesto odgojitelja od 15.12.2022. godine. 

Ad.-4 

Odluku 

Prihvaća se prijedlog ravnateljice i zasniva se radni odnos s Dorotejom Prpić na određeno puno 

rado vrijeme na radno mjesto odgojitelja od 13.12.2022. godine.  

Ad.-5 

Odluku 

Prihvaća se prijedlog ravnateljice i zasniva se radni odnos sa Snježanom Čivrag na određeno puno 

rado vrijeme na radno mjesto spremačice od 13.12.2022. godine. 

Ad.-6 

Odluku 

Raspisuje se natječaj za psihologa – stručnog suradnika na određeno puno rado vrijeme. 

Ad.-7 

Odluku 

daje se suglasnost na Plan nabave za 2023. godinu i pokreće se postupak jednostavne nabave za 

nabavu roba: sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrebe i njegu, pribor za čišćenje, 

uredski materijal i sredstva za odgojne grupe, kruh i krušne proizvode, brašno i tjestenina, mlijeko 

i mliječni proizvodi, ostali mliječni proizvodi, mesne prerađevine, meso peradi, zamrznutu ribu i 

ostale duboko zamrznute proizvode, životinjska i biljna ulja, kokošja jaja i ostale prehrambene 

proizvode. Daje se suglasnost ravnateljici Kosjenki Lovrec-Marinović za sklapanje ugovora za 

opskrbu Dječjeg vrtića „Prečko“ po provedenim postupcima jednostavne nabave vrijednosti iznad 

20.000,00 kuna. O provedenoj jednostavnoj nabavi ravnateljica je dužna izvijestiti Upravno vijeće. 

Ad.-8 

Odluku 

Raspisuje se natječaj za 3 odgojitelja na određeno puno radno vrijeme za zamjenu odsutnih 

radnica. 

Ad.-9 

Odluku 

Odobrava se iznos od 10 % stimulacije na plaću domaru Ivici Mariniću na plaći za mjesec 

prosinac 2022. godine. 

Ad.-10 

Pod razno Jagoda Novak osvrće se na neke nelogičnosti kod donošenja Financijskog plana za 

2023. godinu. Smatra da je potrebno na isto upozoriti Gradski ured za financije. Provedena je 

rasprava o istom. 

Predsjednica Upravnog vijeća zatvara sjednicu u 19.30. 

KLASA: 601-02/22-05/20 

URBROJ: 251-580-04-22-03 

 

Zapisnik sastavila: 

Hopp Pros Mirela      Predsjednica Upravnog vijeća: 

        Monika Pažur 


