
DJEČJI VRTIĆ „PREČKO“ 

Zagreb, M. Radev 1 

Zagreb, M. Radev 1 
 

Temeljem članka 22. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ i članku 10. 

stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15), Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića „Prečko“, Zagreb, Marijane Radev 1, objavljuje 

 

 

Zaključke i odluke usvojene na 2 sjednici 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ 

 
Na 2. sjednici održanoj dana 22.12.2022., redoslijedom predloženog i usvojenog  

Dnevnog reda 

1.Verificiranje zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića  „Prečko“ 

    održane 02.12.2021. godine  

2. Obavijest o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana od Gradske skupštine 

3. Donošenje Plana nabave za 2022. godinu i obavijest o pokretanju postupka 

    jednostavne nabave  

4. Donošenje dopune Odluke UV od 31.08.2021. godine o zakupu sportske  

    dvorane Sportskoj školi Olimpići 

članovi Upravnog vijeća donijeli  su sljedeće 

ZAKLJUČKE I ODLUKE 

 

Ad.1 

Zaključak 

Verificira se zapisnik s prethodne 1. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ održane 

dana 02.12.2021. godine. 

Ad.2  

ODLUKU 

Potvrđuje se da je usvojen Financijski plan Dječjeg vrtića „Prečko“ za 2022. godinu i projekcija 

za razdoblje od 2023. do 2024. godine 

Ad.3 

ODLUKU 

Usvaja se Plan nabave za 2022. godinu i odobrava se pokretanje postupka jednostavne nabave za 

uredski materijal i materijal za odgojne skupine, brašno i tjestenina, mesne prerađevine, ostali 

mliječni proizvodi, ostali prehrambeni proizvodi, zamrznuta riba i ostali duboko zamrznuti 

proizvodi, životinjska i biljna ulja, materijal za higijenske potrebe, pribor za čišćenje, sredstva za 

čišćenje i održavanje. 

Ad.4 

ODLUKU 

Donosi se dodatak Odluke Upravnog vijeća DV „Prečko“ od 31.08.2021. godine o zakupu sportske 

dvorane Sportskoj školi Olimpići sa sljedećim sadržajem: 

Prostor Dječjeg vrtića „Prečko“ koji se daje u zakup obuhvaća: 

-Sportsku dvoranu u centralnom objektu M.Radev 1, korištenje glavnog ulaza u vrtić, hodnika koji 

vodi do ulaza u dvoranu, sanitarnog čvora za djecu koji se nalazi uz sobu dnevnog boravka br. 2 i  

sanitarnog čvora za odrasle br.13 



-Sportsku dvoranu u područnom objektu Tijardovićeva 23, korištenje glavnog ulaza u vrtić, 

hodnika koji vodi do ulaza u dvoranu, sanitarnog čvora za djecu koji se nalazi u blizini dvorane 

između sobe dnevnog boravka djece br. 6. i 7. i sanitarnog čvora za odrasle kod glavnog ulaza. 

 

Zapisnik sastavila: 

Hopp Pros Mirela      Predsjednica Upravnog vijeća: 

         Monika Pažur 

 

 
 

 

 

 


