
Dječji vrtić „Cvrkutić“ Oroslavje 

Antuna Mihanovića 6, 49243 Oroslavje 

tel. 049/492687 

e-mail: cvrkutic@h-1.hr 

 

 

 

Zapisnik 

s 13. sjednice Upravnog vijeća održane 11. veljače 2021. godine putem konferencijskog video 

poziva s početkom u 17:00 sati. 

 

 Nazočni:  

1. Katarina Grgec – predsjednica Upravnog vijeća 

2. Mario Cukovečki 

3. Darko Krušelj 

4. Darko Buklec 

5. Snježana Kraljić 

 

 

Ostali nazočni: 

Silvija Čičko – ravnatelj 

 

 

 

Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednica Upravnog vijeća i predlaže sljedeći dnevni red: 

 

1. Prihvaćanje zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća 

2. Prihvaćanje Financijskog izvještaja za 2020. godinu 

3. Izvještaj ravnateljice o radu Dječjeg vrtića u 2020. godini  

4. Donošenje Plana nabave za 2021.godinu 

5. Donošenje Odluke o objavi javne nabave za dodatne radove na Dječjem vrtiću na web 

stranici vrtića  

6. Razno 

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća pozdravila je sve nazočne članove i otvorila sjednicu. 

 

Ad.1.  

Prihvaćen je dnevni red 13. sjednice Upravnog vijeća. 

 

Ad.2. 

Ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrkutić prezentirala je članovima Upravnog vijeća Financijski 

izvještaj za 2020. godinu. 
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Zaključak 

 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Financijski izvještaj za 2020. godinu. 

 

Ad.3. 

Izvještaj ravnateljice o radu Dječjeg vrtića u 2020. godini članovi Upravnog vijeća dobili su u 

pisanom obliku te nije bilo komentara na isti. 

 

Zaključak 

 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Izvještaj ravnateljice o radu Dječjeg 

vrtića u 2020. godini 

 

Ad.4. 

Članovi Upravnog vijeća su dobili u pisanom obliku Plan nabave za 2021.godinu. Nije bilo 

komentara na njega. 

 

Zaključak 

 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Plan nabave za 2021.godinu. 

 

Ad.5. 

Članovi Upravnog vijeća su dobili u pisanom obliku Odluku o objavi javne nabave za dodatne 

radove na Dječjem vrtiću na web stranici vrtića. Nije bilo komentara na Odluku. 

Zaključak  

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o objavi javne nabave za 

dodatne radove na Dječjem vrtiću na web stranici vrtića. 

Ad.6. 

Pod točkom Razno ravnateljica je članove Upravnog vijeća upoznala s napredovanjem radova 

dogradnje i rekonstrukcije dječjeg vrtića.  

 

Sastanak je završen u 17:45. 

 

 

Zapisničar                                                                  PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

 

 

Silvija Čičko                                                                                 Katarina Grgec, prof. 

 

 

 


