
Z A P I S N I K 

 

sa 39. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, održane dana 

30.12.2015. godine u prostorijama Vrtića s početkom u 17.30 h. 

 

PRISUTNI:  Članovi Upravnog  vijeća: Tajana Broz, Jasna Vnuk,Tomislav Baričević 

                                                                    

 

                    Ravnateljica:  Gordana Krizmanić 

                    Zapisničarka:  Lidija Žučko 

 

 

 

 

Predsjednica UV-a  lijepo je pozdravila sve nazočne te predložila sljedeći 

 

 

 

 

D n e v n  i     r e d : 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 38. sjednice Upravnog vijeća 

2. Razmatranje i donošenje odluke o donošenju Financijskog plana za 2016. godinu te 

Plana nabave za 2016. godinu 

3. Donošenje odluke o provođenju postupka bagatelne nabave 

4. Razno  
  

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen te se prešlo na rad po točkama. 

 

 

Ad. 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 38.  sjednice Upravnog vijeća  
 

Nitko nije imao primjedbe na Zapisnik te je isti jednoglasno prihvaćen. 

 

 

Ad. 2. Razmatranje i donošenje odluke o donošenju Financijskog plana za 2016. godinu 

te Plana nabave za 2016. godinu 
 

Financijski plan za 2016. godinu već je razmatran na 37. sjednici Upravnog vijeća te se još 

jednom potvrđuje.  

Svim prisutnim članovima dostavljen je prijedlog plana nabave za 2016. godinu koji je 

usklađen sa Financijskim planom za 2016. god. Kako u nadolazećoj godini nisu planirani 

nikakvi rashodi za kapitalna ulaganja plan nabave se sastoji od stavaka koje spadaju u 

bagatelnu nabavu. Uočava se stavka nabavke opreme koja se planira nabavljati sredstvima 

dobivenim od MZOS. 

 

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o donošenju 

financijskog plana  i plana nabave za 2016. godinu. 

 

 

 



Ad. 3. Donošenje odluke o provođenju postupka bagatelne nabave 

 

Obzirom na male vrijednosti pojedinačnih predmeta nabave, nije potrebno pokretati postupak 

javne nabave. Kako smo zadovoljni sa našim dosadašnjim dobavljačima, a Ugovori s njima 

potpisani su na neodređeno vrijeme, ravnateljica predlaže da se nastavi suradnja s njima, ali 

treba tražiti nove cjenike za 2016. godinu te ih priložiti važećim ugovorima. 

 

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća donijeli su Odluku o nastavku suradnje sa dosadašnjim 

dobavljačima na temelju već potpisanih i važećih ugovora. 

 

 

Ad. 4. Razno  

 

Ravnateljica je obavijestila sve prisutne su pristigle molbe za raspisane natječaje te da će se 

početkom slijedeće godine sazvati sjednica Upravnog vijeća kako bi se moglo odlučiti o 

zapošljavanju spremačice i stručne suradnice. 

 

Crowdfunding kampanja je u sve većem zamahu te će se slati dopisi poslovnim subjektima sa 

pozivima da se svojim donacijama priključe sakupljanju sredstava za pokrivanje troškova 

izrade fasade na zgradi vrtića.  

 

 

 

Sjednica je završila u 18.15 h. 

 

 

   

 

      Zapisničarka:                                                                 Predsjednica Upravnog vijeća: 

      Lidija Žučko                                                                                Tajana Broz   


