
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 10.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“, održane dana 29.06.2022. u 

prostorijama Dječjeg vrtića „Prečko“ s početkom u 17.30 sati. 

NAZOČNI: 

- Monika Pažur- predstavnica osnivača 

- Mirjana Pripužić- predstavnica osnivača 

- Ksenija Dvoraček -predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika DV Prečko 

- Jagoda Novak- predstavnica osnivača 

NENAZOČNI: 

-Helena Duić- predstavnica osnivača predstavnica roditelja djece korisnika usluga DV Prečko 

OSTALI NAZOČNI: Kosjenka Lovrec-Marinović, v.d. ravnatelja  i  Mirela Hopp Pros, tajnica 

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

prisutna većina članova Upravnog vijeća i da Upravno vijeće ima kvorum za donošenje odluka. 

Predlaže sljedeći 

Dnevni red: 

1. Verificiranje zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića   „Prečko“ održane 

27.04.2022. godine 

2. Verificiranje mandata člana Upravnog vijeća predstavnika odgojitelja i  

stručnih suradnika 

3. Izvješće V. d. ravnatelja između dvije sjednice 

4. Donošenje novog  Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba i usluga ( zbog novih uputa 

GU) 

5. Potvrda odluke s elektronske sjednice održane dana 20.06.2022.godine. -Donošenje 

Pravilnika o postupku prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe  

6. Donošenje izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu DV Prečko ( 

nakon dobivene suglasnosti od Gradonačelnika na prijedlog dopuna Pravilnika) 

7. Odluka o zahtjevu za sporazumni raskid RO i raspisivanje natječaja za upražnjeno radno 

mjesto na neodređeno vrijeme 

8. Izvješće o rezultatima upisa djece u ped.godinu 2022./2023. i odluka o  žalbama roditelja 

na rezultate upisa 

9. Ljetna organizacija rada 

10.  Odluka o zahtjevima za najam prostor 

11.  Odluka o stimulacijama radnika 

12.  Razno 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Odluke i zaključci: 

 

Ad-1. 

Zaključak 

Verificira se zapisnik s prethodne 9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ 

 

Ad-2 

Zaključak 

Verificira se mandat izabrane članice Ksenije Dvoraček na razdoblje od 4 godine, predstavnika 

odgojitelja i stručnih suradnika. 



 

Ad-3 

V.d. ravnatelja Kosjenka Lovrec-Marinović iznosi da je uspješno odrađen program E Razmus 

plus za koje je vrtić dobio samo pohvale od ostalih sudionika i gostiju. Za to su zaslužni svi 

radnici  vrtića koji su sudjelovali u realizaciji projekta. Vrtić je također sudjelovao na 

kvartovskoj organizaciji Danima susjeda, provedeni su e-upisi djece za novu pedagošku godinu. 

Radi povećanja kapaciteta za jednu novu jasličku skupinu  rasformirana je  jedna  stariju vrtićka 

skupina.   Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli sljedeći 

Zaključak 

Prihvaća se izvješće v.d. ravnatelja o radu između dvije sjednice 

Ad-4 

Odluku 

Donosi se novi Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba i usluga Dječjeg vrtića „Prečko“ koji je 

usklađen s Odlukom o pravilima, uvjetima i postupcima javne nabave Grada Zagreba. Pravilnik 

je sastavni dio ovog zapisnika. 

Ad-5 

Odluka 

Donosi novi Pravilnik o prijavi nepravilnosti i izboru povjerljive osobe. Pravilnik je sastavni dio 

ovog zapisnika. 

Ad-6 

Odluku 

Donosi se  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića „Prečko“ .  Pravilnika sastavni je dio ovog zapisnika. 

Ad-7 

Odluku 

Sporazumno se raskida radni odnos s Š.J. s danom 30.09.2022. godine radi odlaska u mirovinu, a 

za upražnjeno radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme raspisati će se natječaj. 

Ad-8 

Odluku 

Prihvaća se izvješće o upisima djece u ped. godinu 2022./2023. Izvješće Komisije za upis 

sastavni je dio ovog zapisnika. Odbijaju se sve uložene žalbe kao neosnovane budući da DV 

Prečko nema kapacitet upisati svu djecu čiji su zahtjevi predani te će se  neupisana djeca upisati 

ukoliko bude upražnjenih mjesta radi ispisa već upisane djece ili proširenja kapaciteta. 

Ad-9 

V.d. ravnatelja Kosjenka Lovrec-Marinović iznosi da ljetna organizacija rada podrazumijeva 

smještaj djece u jednom objektu zbog smanjene dolaznosti djece. Rad s djecom će se organizirati 

u područnom objektu u Tijardovićevoj 13 koji je naš najveći klimatizirani objekt. Radnici će 

tijekom mjeseca srpnja i kolovoza iskoristiti veći dio godišnjeg odmora. Članovi Upravnog 

vijeća jednoglasno su donijeli sljedeću 

Odluku 

Prihvaća se ljetna organizacija rada vrtića. 

Ad-10 

Odobrava se zakup prostora- dvorane udrugama Medvjedići, Mala škola nogometa i Sportsko 

društvo „Lavići“, ostale udruge odbijaju se sa zahtjevom zbog nedovoljnog kapaciteta dvorana i 



slobodnih termina. 

Ad-11 

V.d. ravnatelja predlaže da se  tehničkom osoblju radi povećanog opsega posla radi epidemije 

COVID-a te sudjelovanja u pripremi projekta Erasmus plus isplati stimulacija s  plaćom za 

mjesec lipanj 2022.  

Odluku 

Isplaćuje se jednokratna stimulacija na plaću tehničkom osoblju prema za rad u otežanim 

uvjetima uzrokovanim epidemijom Covid-a i za povećan opseg poslova radi organizacije i 

pripreme projekta E rasmus plus. 

Ad-12 

Odluku 

V.d. ravnatelja Kosjenka Lovrec- Marinović imenuje se ovlaštenikom zaštite na radu Dječjeg 

vrtića „Prečko“ 

Predsjednica UV Monika Pažur zatvara sjednicu Upravnog vijeća u 19.30. 

KLASA:601-02/22-05/11 

URBROJ:251-580-04-22-03 

Zapisnik sastavila: 

Mirela Hopp Pros                                                           PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 

 

         Monika Pažur 


