
DJEČJI VRTIĆ REMETINEC 
ZAGREB, Lanište 1d 
 
U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Upravno 
vijeće Dječjeg vrtića Remetinec objavljuje 
 

OBAVIJEST 
 

o zaključcima  i službenim dokumentima usvojenim na sjednici Upravnog vijeća 
 

Na 30. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Remetinec, Zagreb, Lanište 1d, održanoj dana      
15.12.2020. temeljem predloženog i prihvaćenog dnevnog reda, prisustvom članova Upravnog 
vijeća, doneseno je sljedeće:  
 
 
Ad1.    
Zapisnik sa 29. sjednice Upravnog vijeća održane 30.09.2020. godine jednoglasno je prihvaćen. 
  
Ad2.     
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su potvrdili odluke Upravnog vijeća donesene elektronskim 
putem između dvije sjednice: elektronska suglasnost:  

- Donošenje Odluke o usvajanju "Programa identifikacije i poticanja razvoja  darovitosti i 
(potencijalno) darovite djece"  

- Donošenje Odluke o objavi natječaja za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme, 
puno radno vrijeme, zamjena za D M – 1 izvršitelj.   

- Donošenje Odluke o usvajanju "Redovitog cjelodnevnog programa za integraciju djece 
pripadnika nacionalnih manjina rane i predškolske dobi”. 

- Donošenje odluke o objavi natječaja za radno mjesto pomoćni djelatnik za njegu, skrb i 
pratnju- njegovatelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, privremeno povećani opseg 
poslova do 31.08.2021. – 1 izvršitelj.      

- Donošenje odluke o radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme, puno 
radno vrijeme  s P D (zamjena za M D). 

- Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto pomoćnog djelatnika za 

njegu, skrb i pratnju na određeno vrijeme, puno radno   vrijeme je s A P  (do 31.08.2021.). 

- Donošenje odluke o sporazumnom raskidu radnog odnosa s K J (pomoćna kuharica) s 
danom 28.12.2020. godine. 

- Donošenje odluke o objavi natječaja za radno mjesto pomoćnog kuhar/ica na neodređeno 
vrijeme (zamjena za K J). 

 

Ad 3.     
Ravnateljica Snježana Mutak pozdravlja prisutne i upoznaje Upravno vijeće s radom vrtića i  
izvršavanje odluka Upravnog vijeća između dvije sjednice. 
 
Ad4.    
Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o objavi natječaja za radno mjesto stručnog suradnika- 
pedagoga na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, zamjena za T S – 1 izvršitelj. 
 



Ad5.   
Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o izmjena Financijskog plana DV Remetinec za 2020. 
godinu. 
 
Ad6.   
Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku  o izmjena plana nabave DV Remetinec za 2020. godinu. 
 
Ad 7.   
Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o izvorima i namjeni financiranja DV Remetinec. 
 
Ad 8.   
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose odluku o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića 
Remetinec za 2021. godinu. 
 
Ad 9.   
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose odluku o usvajanju Plana nabave Dječjeg vrtića 

Remetinec za 2021. godinu. Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju ovlaštenja 

ravnateljici za potpisivanje Odluka u postupcima nabave preko 20.000,00 kuna te zaključivanje 

ugovora o nabavi. 

Ad 10.    
Pod ovom točkom dnevnog reda nije ništa raspravljano. 
 
Ad 11.   
Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o isplati stimulativnog dodatka na plaću za razdoblje 
mjesec studeni za radnike. 
 
Ad 12.   
Pod ovom točkom dnevnog reda nije ništa raspravljano. 
 
U Zagrebu, 16.12.2020. 
 

                                                                         PREDSJEDNICA 
  UPRAVNOG VIJEĆA 

      
 

  
                                                                           Snježana Kovačićek, v.r.                                                                                                                                                                                                            

 

 

 


