
DJEČJI VRTIĆ PINOKIO
DONJI MIHOLJAC
PRILAZ STADIONU 3
31540 DONJI MIHOLJAC 
D.Miholjac 06.12.2017.
KLASA: 601-02/17-08/03
UR.BROJ: 2115/11-03-17-15

IZVOD IZ Z A P I S N I KA

Sa 4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac, održane dana 06.12. 
2017.  godine u prostorijama vrtića s početkom u 9,00sati.

Sjednica je sazvana pismenim putem od strane predsjednice vijeća Ivane Parađiković
Sjednici su prisutni: Dahna Jantoš,, Nevenka Šimunović, Ivana Parađiković, Anja Majdenić, 

Tihana Brkić, Nenad Perić  
Na sjednici je odsutan: Josip Lukačević

Zapisničar je Tihana Trcović Vukušić.

DNEVNI RED

1. usvajanje zapisnika sa 3. sjednice upravnog vijeća

2. Usvajanje I. Rebalansa financijskog plana za 2017. godinu

3. Usvajanje prijedloga II. Rebalansa financijskog plana za 2017. godinu

4. Rješavanje problematike vezane za organizaciju rada predškole

5. Različito

Dnevni red je jednoglasno usvojen

Ad 1.

Zapisnik je jednoglasno usvojen.



Ad.3.

Predsjedica daje riječ  Tihani Trcović Vukušić, računovođi.
Iz Grada je stigao dopis da je prijedlog I. Rebalansa prihvaćen te se daje I. Rebalans na

usvajanje na Upravno vijeće.

Predsjednica otvara raspravu.
Jednoglasno se usvaja I rebalans financijskog plana DV ˝Pinokio˝. 

Ad 3.

Predsjednica na ovoj točki daje riječ Tihani Trcović Vukušić, računovođi. 
Slijedom  dobivenih  informacija  i  uputa  da  se  Gradsko  vijeća  sprema  za  donošenje  II

rebalansa proračuna za 2017 godinu te je bilo potrebno načiniti isto i u vrtiću.
Ukupni  prihodi  poslovanja  Rebalansom  II  u  odnosu  na  Rebalans  I  smanjeni  su  za

326.859,00n, kao i ukupni rashodi poslovanja.

Predsjednica  otvara  raspravu.  Pošto  nema  pitanja  predsjednica  daje  točku  na  glasovanje.
Jednoglasno se usvaja prijedlog II rebalansa financijskog plana DV ˝Pinokio˝. 

Ad.4.

Predsjednica daje riječ ravanteljici. 
Ravnatejica upoznaje vijećnike sa obavezom provođenja predškole i svim obavezama Grada

oko financiranja djelatnika i troškova prijevoza za djecu iz prigradskih naselja. Ove godine će se
zaposliti radnici koji će raditi u predškoli jer drugi načini rada koji su se dosada primjenjivali nisu
se pokazali kao dobri. 

Ad.4
Predsjednica  iznosi  kako  je  vidjela  na  društveni  mrežama  peticiju  koju  su  organzirali

roditelji  iz  Črnkovaca  vezano  za  zatvaranje  vrtića  u  Črnkovcima  i  preseljenje  u  Marijance.
Ravnateljica iznosi da je u kontaktu sa odgojiteljicom Dubrović i da je pozvala roditelje na sastanak
u vrtić kako bi saznala o čemu točno oni pišu te ih informirala o stvarnim činjenicama.

Sjednica je završena u 09,55 sati.

Zapisničar:                                                                       Predsjednica upravnog vijeća:
Tihana Trcović Vukušić                                                    Ivana Parađiković


