
     

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 

 

DJEČJI VRTIĆ SARDELICE STARI GRAD   

Stari Grad,  5.ožujka2016 god. 

 

 Zapisnik sa XXXIII. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sardelice, održane dana 2. ožujka 

2016. god. 

Početak sjednice u 14,00 sati 

Nazočni članovi Upravnog vijeća 

Dinka Pavičić-Ivelja 

Ivana Miloš  

Venija Vranković 

Jerko Pajina 

Jure Moškatelo 

Izočni Ivana Erceg, Ttarita Radonić, a sjednici je nazočila i ravnateljica Vrtića Antonia Bubalo, 

te voditeljica računovodstva Berta Kovačević 

Zapisnik je vodio Jerko Pajina 

Sjednicu je vodio Jerko Pajina pošto je predsjednica UV Tarita Radonić opravdano izostala. 

 

Jerko Pajina pozdravio je nazočne članove, te predložio sljedeći  

 

 



                                            DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa XXXI. i XXXII. sjednice UV 

2. Financijski izvještaj za 2015. god 

3. Usvajanje Financijskog plana za 2016. god. 

4. Usvajanje plana nabave za 2016. god. 

5. Izvješće ravnateljice  

6. Molbe za upis djece 

7. Prijedlog sistematskog pregleda za zaposlenike DV 

8. RAZNO 

 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

1. Usvajanje zapisnika sa XXXI. i XXXII. sjednice UV 

Zapisnici su jednoglasno prihvaćeni, te za iste nije bilo rasprave. 

2. Voditeljica računovodstva Berta Kovačević iznijela je Financijski izvještaj za 2015. 
godinu nakon čega je prihvaćen jednoglasno. 

3. Usvajanje Financijskog plana za 2016. god. 

Nakon što je Gradsko vijeće prihvatilo prijedlog Financijskog plana za 2016. god. 
izglasanog od strane UV Dječjeg vrtića Sardelice, UV je još jednom molralo potvrditi 
taj Financijski plan što su svi nazočni članovi i napravili. 

4. Usvajnaje plana nabave za 2016. god. 

Plan nabave za 2016. god. je jednoglasno prihvaćen, te za njega nije bilo rasprave. 

5. Izvješće Ravnateljice od rujna 2015. god. 

Ravnateljica je prisutnim članovima UV obrazložila svoje izvješće o radu, koje je 
dostavljeno članovima u elektronskom obliku, te su svi prisutni članovi jednoglasno 
prihvatili izvješće. 

6. Molbe za upis djece 

Na adresu UV Dječjeg vrtića Sardelice pristigle su dvije mobe za upis djece 

1. Šime Ivanković  (Antoni)  rođen 5.12.2013. god. 



2. Gabriel  Anić      (Marko) rođen   21.2.2012. god. 

Molbe su raznmotrene, te su nakon kraće rasprave jednoglasno prihvaćene.  

 

7. Prijedlog sistematskog pregleda za zaposlenike DV 

Ravnateljica je iznijela prijedlog sistematskih pregleda, te je izabrana poliklinika Sunce 
kao najpovoljnija opcija proijedloga. Cijena po zaposleniku iznosi  500,00 kn. 

8.  RAZNO 

Pod ovom točkom dnevnog reda raspravljalo se o mogućnosti klimatizacije jedne 
sobe koja se koristi u ljetnim mjesecima. Svi su se složili da je to nužno prvenstveno 
zbog djece koja ljeti borave u prostorima Vrtića, te će se poduzeti daljnje mjere u 
smislu prikupljanja ponuda i financijskih sredstava. 

Ravnateljica je iznijela i potrebu za postavljanjem nadstrešnice nad ulaznim vratima u 
zgradu Vrtića. Članovi UV su nakon kraće rasprave zaključili da bi to bilo vrlo korisno 
posebno za kišnog vremena, te treba sa stručnim službama dogovoriti postavljanje 
iste. 

 

Sjednica je završika u 15,00 sati. 

 

 

 

Zapisničar:     Predsjednica UV 

 

Jerko Pajina                                                         Tarita Radonić 

 

 

 

 

 

 

 

 


