
1 

 

               
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

KLASA: 601-02/22-05/19 

URBROJ: 251-560-04-22-01 

Zagreb, 29.8.2022. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

s 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 29.8.2022. u 

prostorijama vrtića, Wellerov vrt 1, s početkom u 16.00 sati. 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Renata Marinković Krvavica, Jelena 

Rebac Gajer, Gordana Paić, Jasna Tucak 

 

NENAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Marija Olujić 

  

OSTALE NAZOČNE OSOBE: 

− Sanja Hukavec, ravnateljica 

− I.M., tajnik 

− A.J., sindikalni povjerenik u funkciji radničkog vijeća iz Sindikata obrazovanja, 

medija i kulture Hrvatske 

 

Predsjednica je otvorila 10. sjednicu Upravnog vijeća, pozdravila nazočne i utvrdila da su 

nazočna četiri člana Upravnog vijeća a da je jedan član nenazočan odnosno da je nazočan 

potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća Renata Marinković Krvavica predložila je sljedeći dnevni red: 

 

 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne 9. sjednice Upravnog vijeća od 26.7.2022. 

2. Donošenje Godišnjeg izvješća za pedagošku godinu 2021./2022. 

3. Donošenje odluke o davanju u zakup prostora vrtića za provođenje raznih 

tečajeva i programa 

4. Donošenje odluke o provedbi Posebnog programa ranog učenja engleskog jezika 

za djecu predškolske dobi 

5. Donošenje odluke o provedbi Posebnog programa ranog učenja njemačkog 

jezika za djecu predškolske dobi 

6. Donošenje odluke o provedbi Posebnog programa poticanja senzomotorike za 

djecu rane dobi 

7. Donošenje odluke o provedbi Posebnog sportskog programa za djecu 

predškolske dobi 

8. Donošenje odluke o provedbi Posebnog programa za djecu predškolske dobi s 

višestrukim teškoćama 
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9. Donošenje odluke o provedbi Kraćeg programa katoličkog vjerskog odgoja za 

djecu predškolske dobi  

10. Donošenje odluke o provedbi Kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika 

za djecu predškolske dobi 

11. Razno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Prelazi se na rad po pojedinim točkama dnevnog reda. 

 

 

AD1 

 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne 9. sjednice Upravnog 

vijeća od 26.7.2022. 

 

 

AD2 Ravnateljica je pred nazočnima usmeno izložila i predstavila Godišnje izvješće za 

pedagošku godinu 2021./2022. 

Nakon izlaganja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Godišnje izvješće za pedagošku godinu 2021./2022. 

 

 

AD3 Uvodno obrazloženje podnijela je ravnateljica i obavijestila prisutne o ponudama za 

zakup prostora vrtića od udruga koje pružaju razne tečajeve i programe. Ponude za 

zakup podnijeli su: 

 

1. Udruga "Joga u svakodnevnom životu" Zagreb, Zagreb, Jurišićeva 3, OIB: 

61468519769, zastupana po predsjedniku Swami Vivek Puri - ponuda za 

zakup prostora dvorane na lokaciji Podrebernica ponedjeljkom i srijedom od 

18.00 do 19.30 sati radi provođenja vježbi joge za članove udruge 

2. Ritmičko plesna udruga Mali cvrčak, Zagreb, IV Poljanice 4, OIB: 

26386677207, zastupana po predsjednici Udruge Vesni Matulić - ponuda za 

zakup prostora vrtića radi provođenja "Kraćeg programa ritmike i plesa za 

djecu predškolske dobi" 

3. Udruga za rano učenje stranih jezika Cvrčak, Zagreb, IV Poljanice 4, OIB: 

64845099276, zastupana po predsjednici Udruge Vesni Matulić - ponuda za 

zakup prostora vrtića radi provođenja kraćeg programa ranog učenja 

engleskog jezika za djecu predškolske dobi 

4. Udruga za rano učenje stranih jezika Cvrčak, Zagreb, IV Poljanice 4, OIB: 

64845099276, zastupana po predsjednici Udruge Vesni Matulić - ponuda za 

zakup prostora vrtića radi provođenja kraćeg programa ranog učenja 

njemačkog jezika za djecu predškolske dobi 

5. Športska udruga Cvrčak sport, Zagreb, IV Poljanice 4, OIB: 45881237359, 

zastupana po predsjednici Udruge Vesni Matulić - ponuda za zakup prostora 

vrtića radi provođenja kraćeg sportskog programa za djecu predškolske dobi 

6. Udruga Sportsko društvo Lavići, Zagreb, Fra Filipa Grabovca 20, OIB: 

83455289128, zastupana po predsjedniku Danku Bukoviću - ponuda za 

zakup prostora vrtića radi provođenja "Kraćeg sportskog programa rada s 

djecom predškolske dobi" 

7. Udruga Društvo sportske rekreacije "Mali sportaši", Zagreb, Karašička 35, 
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OIB: 57806149045, zastupana po predsjedniku Udruge Trpimiru Petraču - 

ponuda za zakup prostora vrtića radi provođenja kraćeg sportskog programa 

rada s djecom predškolske dobi 

8. Športska udruga HDL Kameleon, Zagreb, Savska Opatovina 123, OIB: 

06306984027, zastupana po predsjedniku Udruge Hrvoju Lekiću - ponuda za 

zakup prostora vrtića radi provođenja kraćeg sportskog programa rada s 

djecom predškolske dobi 

 

Čitaju se predložene ponude i programi udruga. Nakon rasprave, Upravno vijeće 

jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Odobrava se sklapanje ugovora o zakupu prostora vrtića u pedagoškoj godini 

2022./2023. s udrugama koje pružaju razne tečajeve i programe (1. i 2. - za odrasle, 

3. i 4. - za djecu): 

 

1. Udruga "Joga u svakodnevnom životu" Zagreb, Zagreb, Jurišićeva 3, OIB: 

61468519769, zastupana po predsjedniku Swami Vivek Puri 

2. Ritmičko plesna udruga Mali cvrčak, Zagreb, IV Poljanice 4, OIB: 

26386677207, zastupana po predsjednici Udruge Vesni Matulić 

3. Udruga Sportsko društvo Lavići, Zagreb, Fra Filipa Grabovca 20, OIB: 

83455289128, zastupana po predsjedniku Danku Bukoviću 

 

Prihodi od zakupnine koristit će se za namjenu određenu točkom 3.1.1.1. i 3.2.4. 

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i 

predškolske dobi Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 

31/21) i Pravilnikom o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda od 24.10.2019. 

 

 

AD4 Na temelju rezultata upisa u pedagošku godinu 2022./2023. od 10.6.2022., Dječji 

vrtić "Različak" u pedagoškoj godini 2022./2023. planira provođenje Posebnog 

programa ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi u 4 odgojno 

obrazovne skupine. Odluku o provođenju navedenog Posebnog programa donosi 

Upravno vijeće. 

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

U pedagoškoj godini 2022./2023. provodit će se cjelodnevni Posebni program ranog 

učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi (u daljnjem tekstu: Program), 

prema pribavljenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 24.8.2017., 

KLASA: 601-02/17-03/00374, URBROJ: 533-25-17-0004. Program u trajanju od 10 

sati dnevno provodit će se tijekom 5 radnih dana u tjednu u 4 odgojno obrazovne 

skupine sa ukupno 83 djece. Program će provoditi 9 odgojitelja koji ispunjavaju 

propisane uvjete za provođenje Programa. O provedbi Programa sklapa se poseban 

ugovor s roditeljem odnosno skrbnikom djeteta za razdoblje od 1.9.2022. do 

31.8.2023. Cijena dodatnog sudjelovanja roditelja u ostvarivanju Programa iznosi od 

400,00 kuna mjesečno po djetetu, osim za mjesece srpanj i kolovoz kada se Program 

ne održava, a uplaćuje se na žiro račun Vrtića. Za drugo dijete koje polazi Program 

roditelji odnosno skrbnici će plaćati 75% pune cijene a za treće dijete su oslobođeni 
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plaćanja. Za kalendarski mjesec u kojem dijete izostane cijeli mjesec, a izostanak je 

unaprijed najavljen ili kasnije opravdan, roditelji odnosno skrbnici će plaćati 40% od 

punog odnosno umanjenog iznosa (za drugo dijete) sudjelovanja u cijeni Programa. 

Za kalendarski mjesec u kojem Dječji vrtić zbog objektivnih razloga nije u 

mogućnosti pružiti usluge Programa u punom trajanju, izvršit će se korekcija cijene 

za navedeni mjesec. Uplaćena sredstva Vrtić može koristiti u skladu s točkom 3.2.4. 

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i 

predškolske dobi Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 

31/21) i Pravilnikom o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda od 24.10.2019. Ova 

se odluka dostavlja na suglasnost Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za obrazovanje, 

sport i mlade, a primjenjuje se od 1.9.2022. (Odluka je prilog ovom Zapisniku i čini 

njegov sastavni dio.) 

 

 

AD5 Na temelju rezultata upisa u pedagošku godinu 2022./2023. od 10.6.2022., Dječji 

vrtić "Različak" u pedagoškoj godini 2022./2023. planira provođenje Posebnog 

programa ranog učenja njemačkog jezika za djecu predškolske dobi u jednoj odgojno 

obrazovnoj skupini. Odluku o provođenju navedenog Posebnog programa donosi 

Upravno vijeće. 

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

U pedagoškoj godini 2022./2023. provodit će se cjelodnevni Posebni program ranog 

učenja njemačkog jezika za djecu predškolske dobi (u daljnjem tekstu: Program), 

prema pribavljenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 11.2.2021., 

KLASA: 601-02/20-03/00590, URBROJ: 533-05-21-008. Program u trajanju od 10 

sati dnevno provodit će se tijekom 5 radnih dana u tjednu u jednoj odgojno 

obrazovnoj skupini sa ukupno 20 djece. Program će provoditi dva odgojitelja koji 

ispunjavaju propisane uvjete za provođenje Programa. O provedbi Programa sklapa 

se poseban ugovor s roditeljem odnosno skrbnikom djeteta za razdoblje od 1.9.2022. 

do 31.8.2023. Cijena dodatnog sudjelovanja roditelja u ostvarivanju Programa iznosi 

od 400,00 kuna mjesečno po djetetu, osim za mjesece srpanj i kolovoz kada se 

Program ne održava, a uplaćuje se na žiro račun Vrtića. Za drugo dijete koje polazi 

Program roditelji odnosno skrbnici će plaćati 75% pune cijene a za treće dijete su 

oslobođeni plaćanja. Za kalendarski mjesec u kojem dijete izostane cijeli mjesec, a 

izostanak je unaprijed najavljen ili kasnije opravdan, roditelji odnosno skrbnici će 

plaćati 40% od punog odnosno umanjenog iznosa (za drugo dijete) sudjelovanja u 

cijeni Programa. Za kalendarski mjesec u kojem Dječji vrtić zbog objektivnih 

razloga nije u mogućnosti pružiti usluge Programa u punom trajanju, izvršit će se 

korekcija cijene za navedeni mjesec. Uplaćena sredstva Vrtić može koristiti u skladu 

s točkom 3.2.4. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te 

skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik 

Grada Zagreba, broj 31/21) i Pravilnikom o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda 

od 24.10.2019. Ova se odluka dostavlja na suglasnost Gradu Zagrebu, Gradskom 

uredu za obrazovanje, sport i mlade, a primjenjuje se od 1.9.2022. (Odluka je prilog 

ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 

 

 

AD6 Na temelju rezultata upisa u pedagošku godinu 2022./2023. od 10.6.2022., Dječji 

vrtić "Različak" u pedagoškoj godini 2022./2023. planira provođenje Posebnog 
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programa poticanja senzomotorike za djecu rane dobi u dvije odgojno obrazovne 

skupine. Odluku o provođenju navedenog Posebnog programa donosi Upravno 

vijeće. 

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

U pedagoškoj godini 2022./2023. provodit će se cjelodnevni Posebni program 

poticanja senzomotorike za djecu rane dobi (u daljnjem tekstu: Program), prema 

pribavljenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 30.06.2017., 

KLASA: 601-02/17-03/00283, URBROJ: 533-25-17-0004. Program u trajanju od 10 

sati dnevno provodit će se tijekom 5 radnih dana u tjednu u 2 odgojno obrazovne 

jasličke skupine sa ukupno 30 djece. Program će provoditi 4 odgojitelja koji 

ispunjavaju propisane uvjete za provođenje Programa. O provedbi Programa sklapa 

se poseban ugovor s roditeljem odnosno skrbnikom djeteta za razdoblje od 1.9.2022. 

do 31.8.2023. Cijena dodatnog sudjelovanja roditelja u ostvarivanju Programa iznosi 

od 400,00 kuna mjesečno po djetetu, osim za mjesece srpanj i kolovoz kada se 

Program ne održava, a uplaćuje se na žiro račun Vrtića. Za drugo dijete koje polazi 

Program roditelji odnosno skrbnici će plaćati 75% pune cijene a za treće dijete su 

oslobođeni plaćanja. Za kalendarski mjesec u kojem dijete izostane cijeli mjesec, a 

izostanak je unaprijed najavljen ili kasnije opravdan, roditelji odnosno skrbnici će 

plaćati 40% od punog odnosno umanjenog iznosa (za drugo dijete) sudjelovanja u 

cijeni Programa. Za kalendarski mjesec u kojem Dječji vrtić zbog objektivnih 

razloga nije u mogućnosti pružiti usluge Programa u punom trajanju, izvršit će se 

korekcija cijene za navedeni mjesec. Uplaćena sredstva Vrtić može koristiti u skladu 

s točkom 3.2.4. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te 

skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik 

Grada Zagreba, broj 31/21) i Pravilnikom o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda 

od 24.10.2019. Ova se odluka dostavlja na suglasnost Gradu Zagrebu, Gradskom 

uredu za obrazovanje, sport i mlade, a primjenjuje se od 1.9.2022. (Odluka je prilog 

ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 

 

 

AD7 Na temelju rezultata upisa u pedagošku godinu 2022./2023. od 10.6.2022., Dječji 

vrtić "Različak" u pedagoškoj godini 2022./2023. planira provođenje Posebnog 

sportskog programa za djecu predškolske dobi u dvije odgojno obrazovne skupine. 

Odluku o provođenju navedenog Posebnog programa donosi Upravno vijeće. 

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

U pedagoškoj godini 2022./2023. provodit će se cjelodnevni Posebni sportski 

program za djecu predškolske dobi (u daljnjem tekstu: Program), prema pribavljenoj 

suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 28.2.2022., KLASA: 601-02/22-

03/00191, URBROJ: 533-05-22-0002. Program u trajanju od 10 sati dnevno provodit 

će se tijekom 5 radnih dana u tjednu u 2 odgojno obrazovne skupine sa ukupno 44 

djece. Program će provoditi 6 odgojitelja koji ispunjavaju propisane uvjete za 

provođenje Programa, uz sudjelovanje jednog kineziologa - vanjskog suradnika tri 

dana u tjednu po 45 minuta. O provedbi Programa sklapa se poseban ugovor s 

roditeljem odnosno skrbnikom djeteta za razdoblje od 1.9.2022. do 31.8.2023. Cijena 

dodatnog sudjelovanja roditelja u ostvarivanju Programa iznosi od 400,00 kuna 
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mjesečno po djetetu, osim za mjesece srpanj i kolovoz kada se Program ne održava, 

a uplaćuje se na žiro račun Vrtića. Za drugo dijete koje polazi Program roditelji 

odnosno skrbnici će plaćati 75% pune cijene a za treće dijete su oslobođeni plaćanja. 

Za kalendarski mjesec u kojem dijete izostane cijeli mjesec, a izostanak je unaprijed 

najavljen ili kasnije opravdan, roditelji odnosno skrbnici će plaćati 40% od punog 

odnosno umanjenog iznosa (za drugo dijete) sudjelovanja u cijeni Programa. Za 

kalendarski mjesec u kojem Dječji vrtić zbog objektivnih razloga nije u mogućnosti 

pružiti usluge Programa u punom trajanju, izvršit će se korekcija cijene za navedeni 

mjesec. Uplaćena sredstva Vrtić može koristiti u skladu s točkom 3.2.4. Programa 

javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i 

predškolske dobi Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 

31/21) i Pravilnikom o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda od 24.10.2019. Ova 

se odluka dostavlja na suglasnost Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za obrazovanje, 

sport i mlade, a primjenjuje se od 1.9.2022. (Odluka je prilog ovom Zapisniku i čini 

njegov sastavni dio.) 

 

 

AD8 Na temelju rezultata upisa u pedagošku godinu 2022./2023. od 10.6.2022., Dječji 

vrtić "Različak" u pedagoškoj godini 2022./2023. planira provođenje Posebnog 

programa za djecu predškolske dobi s višestrukim teškoćama u jednoj odgojno 

obrazovnoj skupini. Odluku o provođenju navedenog Posebnog programa donosi 

Upravno vijeće. 

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

U pedagoškoj godini 2022./2023. provodit će se Posebni program za djecu 

predškolske dobi s višestrukim teškoćama (u daljnjem tekstu: Program), prema 

pribavljenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 13.3.2019., KLASA: 

601-02/18-03/00151, URBROJ: 533-05-19-0007. Program u trajanju od 8 sati 

dnevno provodit će se tijekom 5 radnih dana u tjednu u jednoj odgojno obrazovnoj 

skupini sa ukupno 5 djece. Program će provoditi jedan rehabilitator, odgojitelj i 

pomoćnik za njegu i skrb djece koji ispunjavaju propisane uvjete za provođenje 

Programa. Program se dodatno ne naplaćuje. Ova se odluka dostavlja na suglasnost 

Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade, a primjenjuje se od 

1.9.2022. (Odluka je prilog ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 

 

 

AD9 Na temelju rezultata upisa u pedagošku godinu 2022./2023. od 10.6.2022., Dječji 

vrtić "Različak" u pedagoškoj godini 2022./2023. planira provođenje Kraćeg 

programa katoličkog vjerskog odgoja djece od 5 do 7 godina u jednoj odgojno 

obrazovnoj skupini. Odluku o provođenju navedenog Kraćeg programa donosi 

Upravno vijeće. 

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

U pedagoškoj godini 2022./2023. provodit će se Kraći program katoličkog vjerskog 

odgoja djece od 5 do 7 godina (u daljnjem tekstu: Program), prema pribavljenoj 

suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 29.3.2017., KLASA: 601-02/17-

03/00099, URBROJ: 533-25-17-0004. Program u trajanju od najviše dva puta tjedno 
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po 45 minuta provodit će se izvan redovitog programa u jednoj odgojno obrazovnoj 

skupini. Broj polaznika ovisiti će o pozitivnom odazivu roditelja odnosno skrbnika 

na poziv za upis djece u navedeni Program. Program će provoditi jedan odgojitelj 

koji posjeduje valjani kanonski mandat za vjerski odgoj u javnim predškolskim 

ustanovama i ispunjava ostale propisane uvjete za provođenje Programa. O provedbi 

Programa sklapa se poseban ugovor s roditeljem odnosno skrbnikom djeteta za 

razdoblje od 1.9.2022. do 31.8.2023. Program se ne naplaćuje. Ova se odluka 

dostavlja na suglasnost Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za obrazovanje, sport i 

mlade, a primjenjuje se od 1.9.2022. (Odluka je prilog ovom Zapisniku i čini njegov 

sastavni dio.) 

 

 

AD10 Na temelju rezultata upisa u pedagošku godinu 2022./2023. od 10.6.2022., Dječji 

vrtić "Različak" u pedagoškoj godini 2022./2023. planira provođenje Kraćeg 

programa ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi u jednoj ili više 

odgojno obrazovnih skupina. Odluku o provođenju navedenog Kraćeg programa 

donosi Upravno vijeće. 

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

U pedagoškoj godini 2022./2023. provodit će se Kraći program ranog učenja 

engleskog jezika za djecu predškolske dobi (u daljnjem tekstu: Program), prema 

pribavljenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 28.8.2017., KLASA: 

601-02/17-03/00386, URBROJ: 533-25-17-0004. Program u trajanju od 2 puta 

tjedno po 45 minuta provodit će se izvan redovitog programa u jednoj ili više 

odgojno obrazovnih skupina. Broj polaznika i odgojitelja koji provode Program 

ovisiti će o pozitivnom odazivu roditelja odnosno skrbnika na poziv za upis djece u 

navedeni Program. O provedbi Programa sklapa se poseban ugovor s roditeljem 

odnosno skrbnikom djeteta za razdoblje od 1.9.2022. do 31.8.2023. Cijena dodatnog 

sudjelovanja roditelja u ostvarivanju Programa iznosi od 200,00 kuna mjesečno po 

djetetu, osim za mjesece srpanj i kolovoz kada se Program ne održava, a uplaćuje se 

na žiro račun Vrtića. Za drugo dijete koje polazi Program roditelji odnosno skrbnici 

će plaćati 75% pune cijene a za treće dijete su oslobođeni plaćanja. Za kalendarski 

mjesec u kojem dijete izostane cijeli mjesec, a izostanak je unaprijed najavljen ili 

kasnije opravdan, roditelji odnosno skrbnici će plaćati 40% od punog odnosno 

umanjenog iznosa (za drugo dijete) sudjelovanja u cijeni Programa. Za kalendarski 

mjesec u kojem Dječji vrtić zbog objektivnih razloga nije u mogućnosti pružiti 

usluge Programa u punom trajanju, izvršit će se korekcija cijene za navedeni mjesec. 

Uplaćena sredstva Vrtić može koristiti u skladu s točkom 3.2.4. Programa javnih 

potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi 

Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 31/21) i Pravilnikom 

o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda od 24.10.2019. Ova se odluka dostavlja 

na suglasnost Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade, a 

primjenjuje se od 1.9.2022. (Odluka je prilog ovom Zapisniku i čini njegov sastavni 

dio.) 

 

 

AD11 Nisu se rješavala pitanja pod razno. 
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S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednica je zaključila sjednicu u 17.00 sati. 

 

 

Zapisnik sastavio: 

TAJNIK 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

  

 

I.M., v.r. Renata Marinković Krvavica, v.r. 

 


