
                           
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD ZABOK 

                       Gradsko vijeće 

 

KLASA: 601-01/16-01/03 

URBROJ: 2197/01-02-16-3 

Zabok, 12. srpnja 2016. 

 

Predmet: Dječji vrtić "Zipkica" Zabok, S. Radića 15 

                - suglasnost na povećanje broja zaposlenih djelatnika 

                - nabava namještaja i opreme, didaktike  

 

Na temelju članka 31. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije» br. 9/13. i 16/14.), te članka 6. Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 

2016. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 31/16.)., Gradsko vijeće 

Grada Zaboka na svojoj 29. sjednici održanoj dana  12. srpnja 2016. godine, donosi sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka daje prethodnu suglasnost Dječjem vrtiću Zipkica 

za povećanje broja djelatnika kako slijedi: 

 - dvoje odgojitelja predškolske djece na određeno vrijeme – razdoblje od 1 godine, 

počevši od 1. rujna 2016. 

            II. Suglasnost za povećanje broja djelatnika iz točke I. ove Odluke daje se uslijed 

otvaranja jedne dodatne jasličke skupine od 1. rujna 2016., a što će dovesti do povećanja broja 

odgojno-obrazovnih skupina djece. 

 III. Dječji vrtić Zipkica je dužan osigurati sredstva za plaće, druge materijalne 

troškove i prehranu za djecu do 31.12.2016. godine. 

Grad Zabok će prema stvarnim potrebama, koje će se utvrditi nakon provođenja 

prijema zaposlenih i provedenog upisa djece u odgojno-obrazovne skupine, u Proračunu za  

2017. godinu osigurati sredstva potrebna za nesmetan rad DV Zipkica u povećanom 

kapacitetu, a vezano uz provođenje ove Odluke. 

 IV. DV Zipkica dužan se pri zapošljavanju djelatnika pridržavati zakonske regulative, 

te po potrebi izraditi prijedlog Rebalansa financijskog plana u skladu sa Zakonom o 

proračunu. DV Zipkica dužan je postupak zapošljavanja novih djelatnika i ostale potrebne 

radnje provesti u rokovima koji će omogućiti rad vrtića s povećanim kapacitetom od 1. rujna 

2016. godine.    

V. Gradsko vijeće Grada Zaboka, radi proširenja kapaciteta Dječjeg vrtića Zipkica, 

utvrđuje potrebu nabave namještaja i opreme, te didaktike za jednu novootvorenu odgojnu 

skupinu djece . 

 VI. Sredstva za nabavu namještaja i opreme u iznosu ne većem od 100.000,00 kn s 

PDV-om osigurat će se u Financijskom planu  Dječjeg vrtića Zipkica za 2016. godinu, te će 

Dječji vrtić Zipkica provesti nabavu iste sukladno zakonskoj regulativi. 

 

 

              PREDSJEDNIK 

G r a d s k o g  v i j e ć a  

             Žarko Ivančić, oec. 

 

 

 

 

 



       

 

 

DOSTAVITI: 

1. Dječji vrtić Zipkica Zabok, S. Radića 15,     

2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 

    i javne potrebe, ovdje, 

3. Upravni odjel za financije, ovdje, 

4. Za zbirku akata, 

5. Za prilog zapisniku, 

6. Pismohrana.  

  


