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Z A P I S N I K 
 

s 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrbovec održane dana 18.5.2022. godine 
elektronskim putem. 

 
Gđa Novosel, predsjednica uputila je 17.5.2022. godine u 15.18 sati poziv za 15. 

(elektronsku) sjednicu Upravnog vijeća za 18. svibnja 2022. godine sa sljedećim 
 
 

D N E V N I M  R E D O M 
 

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća održane 29. ožujka 2022. godine. 
2. Donošenje odluke o početku postupka javne nabave za opremu za igralište u objektu u 

Ulici Eugena de Piennesa 14f, 
3. Donošenje odluke o isplati stimulativnog dijela plaće za sudionice projekta KA229 u 

okviru programa Erasmus+, 
4. Donošenje Plana godišnjih odmora za 2022. godinu. 

 
 

Dan je rok za glasanje po točkama dnevnog reda do 18. svibnja 2022. godine do 12.00 
sati. 
 

Ad. 1. 
 

U danom roku sedam članova upravnog vijeća izjasnilo se „ZA“ usvajanje točke. 
Nije bilo pitanja ni primjedbi te se zapisnik sa sedam glasova „ZA“ smatra usvojenim. 
 

Zaključak: 
 

 Usvaja se zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća održane 29. ožujka 2022. godine 
elektronskim putem. 
 

Ad. 2. 
 

 Članovi Upravnog vijeća dobili su u materijalima obrazloženje 2. točke dnevnog reda 
u kojem je navedeno je, s obzirom na nedostatak sprava za igranje iste potrebno nabaviti putem 
javne nabave. U materijalima je s pozivom na sjednicu poslan i prijedlog odluke o pokretanju 
postupka javne nabave.  

U danom roku sedam članova upravnog vijeća izjasnilo se „ZA“ usvajanje točke. 
Nije bilo pitanja ni primjedbi te se prijedlog sa sedam glasova „ZA“ smatra usvojenim. 

 
Zaključak: 

 
Temeljem  čl. 5. Pravilnika o postupku javne nabave do vrijednosti na koju se ne primjenjuje 
zakon o javnoj nabavi, kojeg je Upravno vijeće donijelo na 57. sjednici održanoj 5.2.2021. 
godine, a temeljem zahtjeva zamjenice za vrijeme privremene spriječenosti ravnateljice vrtića 
za nabavom sprava za dječje igralište objekta Dječjeg vrtića Vrbovec u Ulici Eugena de 
Piennesa 14f, Vrbovec, Upravno vijeće donosi slijedeću:  
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Odluku o početku postupka nabave 
 
Predmet nabave i evidencijski broj nabave:  

- predmet nabave su sprave za dječje igralište objekta Dječjeg vrtića Vrbovec na adresi 
Ulica Eugena de Piennesa 14f, s postavljanjem. 

- evidencijski broj: Ev-1/2022 
 
Procijenjena vrijednost nabave: 
    - procijenjena vrijednost nabave je 134.000,00 kn s PDV-om 
 
Način provedbe postupka i naziv gospodarskih subjekata kojima će se uputiti Poziv na 
dostavu ponude:  

- provodi se postupak jednostavne nabave temeljem čl. 15. Zakona o javnoj nabavi i 
temeljem čl. 5. do 13. Pravilnika o postupku javne nabave do vrijednosti na koju se 
ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi.  
 

Gospodarski subjekti kojima će se uputiti Poziv na dostavu ponude: 
 

 EOL-EKOS d.o.o., Mučići 50, 51000 Rijeka 
 KOMOP d.o.o., Kovinska 21, 10000 Zagreb 
 KOVA d.o.o., Ulica Braće Radić 122b, Mraclin, 10410 Velika Gorica 

 
Članovi Povjerenstva te njegove obveze i ovlasti:  

 
- Petra Prelog, predsjednica 
- Maja Novosel, članica 
- Višnja Marjanac, članica. 

 
 

Obaveze i ovlasti Povjerenstva određene su temeljem čl. 5. do 13. Pravilnika o postupku javne 
nabave do vrijednosti na koju se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi. 
 
 
 
Planirani početak postupka:  

- postupak se planira započeti dana 19. svibnja 2022. godine.  
 
Ponude će se prikupljati do 26. svibnja 2022. godine, do 12.00 sati. 
 
Planirano trajanje ugovora:  

- sprave trebaju biti dopremljene i postavljene najkasnije do 20. srpnja 2022. godine.  
 
Iznos planiranih sredstava i naznaka pozicije Financijskog plana odnosno izvora sredstava:  

- iznos planiranih sredstava: 134.000,00 kn s PDV-om. 
- izvor sredstava: 74.000,00 kn Grad Vrbovec R0409.3, konto 4511 – dodatna ulaganja, 

60.000,00 vlastita sredstva Dječjeg vrtića Vrbovec, pozicija Financijskog plana: 
R0409.2, konto 4511 – dodatna ulaganja (sprave za igralište). 
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Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 
 
 

Predsjednica Upravnog vijeća  
 
 
             Maja Novosel 

 
 
 

Ad. 3. 
 

 Članovi Upravnog vijeća dobili su u materijalima obrazloženje 3. točke dnevnog reda 
u kojem je navedeno da zamjenica za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja traži 
odobrenje za donošenje odluke i isplatu stimulacije sudionicama projekta KA229. U 
materijalima je poslan i zahtjev za odobrenje za donošenje odluke te prijedlog odluke 
Upravnog vijeća. 

U danom roku sedam članova upravnog vijeća izjasnilo se „ZA“ usvajanje točke. 
Nije bilo pitanja ni primjedbi te se prijedlog sa sedam glasova „ZA“ smatra usvojenim. 

 
Upravno vijeće donosi 

 
O D L U K U 

 
I. 
 

Odobrava se zamjenici za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja donošenje 
Odluke o isplati stimulativnog dijela plaće radnicama Katarini Gubijan, Ivani Katinić, Nataliji 
Matulić i Nataliji Šustek za sate odrađene u mjesecu članku 26., Kolektivnog ugovora za 
zaposlene u Dječjem vrtiću Vrbovec, sukladno Zahtjevu za donošenjem odluke o isplati 
stimulacije za sudionike projekta KA229 KLASA: 120-02/22-01/01, URBROJ: 238/32-69-
04-22-1 od 17. svibnja 2022. godine, za razdoblje od šest mjeseci, počevši od isplate plaće za 
svibanj 2022. godine. 

 
II. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 Zamjenica za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja uputila je 18. svibnja 2022. 
godine Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vrbovec zahtjev za donošenje Odluke o isplati 
stimulativnog dijela plaće radnicama Katarini Gubijan, Ivani Katinić, Nataliji Matulić i 
Nataliji Šustek za sate odrađene u mjesecu članku 26., Kolektivnog ugovora za zaposlene u 
Dječjem vrtiću Vrbovec, na sate odrađene u mjesecu za koje se isplaćuje stimulacija. O 
obrazloženju je navedeno da radnice iz točke I. ovog Rješenja trebaju na kraju svakog mjeseca 
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dostaviti satnicu s naznačenim vremenom koje je provedeno na Projektu na temelju kojih će 
se vršiti obračun i isplata stimulativnog dijela plaće te je odlučeno kao u izreci ove Odluke. 

 
 

Predsjednica Upravnog vijeća: 
 
 

Maja Novosel 
 

Ad. 4. 
 

 Članovi Upravnog vijeća dobili su u materijalima obrazloženje 4. točke dnevnog reda 
u kojem je navedeno da je plan godišnjih odmora potrebno donijeti sukladno Zakonu o radu. 
S materijalima za sjednicu članovima je dostavljen i Plan godišnjih odmora za 2022. godinu 
na koji je radničko vijeće dalo svoju suglasnost. 

U danom roku sedam članova upravnog vijeća izjasnilo se „ZA“ donošenje Plana 
godišnjih odmora. 
 

Z a k l j u č a k: 
  
 Usvaja se Plan godišnjih odmora za 2022. godinu. 
 
 
 
 

  Zapisničarka:                     Predsjednica Upravnog vijeća: 
  
            Višnja Marjanac                Maja Novosel 
 
 
 
KLASA: 007-04/22-01/02 
URBROJ: 238-32-69-04-22-6 


