
Z A P I S N I K 

 

sa 41. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, održane dana 

26.02.2016. godine u prostorijama Vrtića s početkom u 17.30 h. 

 

PRISUTNI:  Članovi Upravnog  vijeća: Tajana Broz, Jasna Vnuk, Suzana Petrak, 

            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 40. sjednice Upravnog vijeća 

2. Razmatranje godišnjeg financijskog izvještaja te prihvaćanje Završnog računa i 

donošenje Odluke o pokriću gubitka 

3. Donošenje Pravilnika o zaštiti od požara (zbog usklađenja sa novim Zakonom o 

zaštiti od požara) 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za pomagače u odgojnim skupinama 

5. Razno 

  

 

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

 

 

 

Ad. 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 40. sjednice Upravnog vijeća  
 

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

 

 

 

Ad. 2. Razmatranje godišnjeg financijskog izvještaja te prihvaćanje Završnog računa i 

donošenje Odluke o pokriću gubitka 

 

Svim članovima UV-a putem e-maila dostavljeno je izvješće o ostvarenju financijskog plana 

za 2015. godinu. Prema tom izvješću ostvareno je 2.588.786,41 kn prihoda te 2.596.941,86 kn 

rashoda, tj. manjak u iznosu od 8.155,45 kn. Ravnateljica je pojasnila da je navedeni manjak  

nastao zbog investicije (izrada fasade na vrtićkoj zgradi) i pokriti će se iz proračunskih 

sredstava Osnivača u 2016. godini. 

 

 

 



 

 

Svi prisutni članovi UV-a  slažu se sa prijedlogom ravnateljice te donose Odluku o pokriću 

gubitka prema Godišnjem financijskom izvješću za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 

8.155,45 kn iz prihoda od Osnivača u 2016. godini.  

 

 

Svi prisutni članovi UV-a jednoglasno prihvaćaju financijsko izvješće za 2015. godinu. 

 

 

 

Ad. 3. Donošenje Pravilnika o zaštiti od požara (zbog usklađenja sa novim Zakonom o 

zaštiti od požara) 
 

Ravnateljica je obavijestila sve prisutne članove Upravnog vijeća da je 22.02.2016. god. 

izvršen inspekcijski nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara u vrtiću. Nadzorom je 

utvrđeno da se uredno provode sve propisane mjere zaštite od požara, a jedini uočeni 

nedostatak je trenutno važeći Pravilnik o zaštiti od požara iz 2007. godine koji nije usklađen 

sa odredbama Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11). 

Ravnateljica je upozorila inspektora, g. Gordana Zorko, da je nacrt novog Pravilnika već 

upućen članovima  Upravnog vijeća o čemu je napisana zabilješka u Zapisniku o izvršenom 

inspekcijskom nadzoru. 

Prijedlog Pravilnika sa unesenim izmjenama je usklađen sa trenutno važećom zakonskom 

regulativom i poslan je e-mailom svim članovima Upravnog vijeća. 

 

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o prihvaćanju 

Pravilnika o zaštiti od požara. 

 

 

 

Ad. 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za pomagače u odgojnim skupinama 

 

Ravnateljica je izvjestila sve prisutne da su pomagačice u odgojnim skupinama, Jana 

Živičnjak i Andrea Drenški, nažalost još samo kratko u našem vrtiću (do 24.03.2016.) te da su 

bile od velike pomoći odgojiteljicama u grupama s djecom s teškoćama u razvoju. Također je 

rekla da smo se već raspitali u HZZ-u o mogućnosti zapošljavanja novih pomagača, ali 

trenutno u evidenciji nema osoba koje bi zadovoljavale tražene uvjete (24 mjeseca u 

evidenciji i SSS). 

Ipak, bilo bi dobro raspisati javni  poziv na županijskoj razini kako bi se možda javile neke 

osobe koje nisu iz neposredne blizine Pregrade. 

 

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o raspisivanju Javnog 

poziva za prijam pomagača u odgojnoj skupini (u kojoj su upisana djeca s težim 

teškoćama u razvoju), bez zasnivanja radnog odnosa putem poticaja Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje - 2 izvršitelja/ice. 

 

 

 

 

 

 

 



Ad. 5. Razno 

 

Ravnateljica je obavijestila sve prisutne da smo dobili ponudu od Croatia osiguranja za police  

za 2016. godinu koja se ne razlikuje od ponude za 2015. godinu.  

Predsjednica Upravnog vijeća smatra da osiguranje ne treba mijenjati, a ostali članovi su se 

složili s njenim prijedlogom te donijeli Odluku da se potpišu Police osiguranja prema 

dostavljenoj ponudi. 

 

Sjednica je završila u 19.00 h. 

 

 

   

 

      Zapisničarka:                                                                 Predsjednica Upravnog vijeća: 

      Lidija Žučko                                                                                Tajana Broz   


