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2018.    -     EVIDENCIJA UGOVORA 

REDNI 
BROJ 

NAZIV 
UGOVORA 

DATUM 
SKLAPANJA 

IZNOS 
UGOVORA 

ROK ZA 
IZVRŠENJE 

     
01 Ugovor s korisnikom 

usluga (Danijela 
Psutka)) 

12.03.2018. Prema Pravilniku 
o kriterijima za 
obračun 
sudjelovanja 
roditelja u cijeni 
programa Dječjeg 
vrtića Vojnić od 
01. lipnja 2015. 
godine 

Do ispisa djeteta iz 
vrtića 

02 Ugovor s Kauflandom 
br.065/18 

19.03.2018. 1.800,00 kn 3 godine od 
aktivacije 

03 Ugovor s korisnikom 
usluga (Gordana 
Eremić) 

30.04.2018. Prema Pravilniku 
o kriterijima za 
obračun 
sudjelovanja 
roditelja u cijeni 
programa Dječjeg 
vrtića Vojnić od 
01. lipnja 2015. 
godine 

Do ispisa djeteta iz 
vrtića 

04 Ugovor s korisnikom 
usluga (Jasminka Jagić 
Starčević) 

02.05.2018. Prema Pravilniku 
o kriterijima za 
obračun 
sudjelovanja 
roditelja u cijeni 
programa Dječjeg 
vrtića Vojnić od 
01. lipnja 2015. 
godine 

Do ispisa djeteta iz 
vrtića 

05 Ugovor s korisnikom 
usluga (Ivana 
Tokmadžić) 

21.08.2018. Prema Pravilniku 
o kriterijima za 
obračun 
sudjelovanja 

Do ispisa djeteta iz 
vrtića 



roditelja u cijeni 
programa Dječjeg 
vrtića Vojnić od 
01. lipnja 2015. 
godine 

06 Ugovor s korisnikom 
usluga (Milena Bijelić) 

30.08.2018. Prema Pravilniku 
o kriterijima za 
obračun 
sudjelovanja 
roditelja u cijeni 
programa Dječjeg 
vrtića Vojnić od 
01. lipnja 2015. 
godine 

Do ispisa djeteta iz 
vrtića 

07 Ugovor s korisnikom 
usluga (Valerija 
Rendulić) 

30.08.208 Prema Pravilniku 
o kriterijima za 
obračun 
sudjelovanja 
roditelja u cijeni 
programa Dječjeg 
vrtića Vojnić od 
01. lipnja 2015. 
godine 

Do ispisa djeteta iz 
vrtića 

08 Ugovor o osnivanju 
prava građenja 

29.08.2018. Osniva se bez 
naknade 

Na rok od 11 godina 

09 Ugovor o otvaranju i 
vođenju transakcijskog 
računa te obavljanju 
platnih i ostalih usluga 
(Privredna banka 
Zagreb) 

04.09.2018.  Neodređeno vrijeme 

10 Ugovor o poslovnoj 
suradnji u ostvarivanju 
Programa ranog 
učenja engleskog 
jezika za djecu 
predškolske dobi 
br.09-2018 

20.09.2018. Na ime naknade 
troškova za 
ostvarenje 
programa, 
organizator se 
obvezuje donirati 
vrtiću  opremu ili 
didaktičke mat. U 
protuvrijednosti 
10% od uplaćenih 
sredstava roditelj 

14.06.2019. 

11 Ugovor s korisnikom 
usluga (Jiri Mikulić) 

28.09.2018. Prema Pravilniku 
o kriterijima za 
obračun 
sudjelovanja 
roditelja u cijeni 
programa Dječjeg 
vrtića Vojnić od 
01. lipnja 2015. 
godine 

Do ispisa djeteta iz 
vrtića 

12 Ugovor o djelu 01.10.2018. 1.425,00 kn 31.05.2019. 

13 Ugovor o uporabi 
sustava www.moj-
eracun.hr i www.moj-
earhiv.hr  

01.12.2018. Sukladno Cjeniku 
koji je sastavni dio 
Ugovora  

Na rok od 36 mjeseci 

http://www.moj-eracun.hr/
http://www.moj-eracun.hr/
http://www.moj-earhiv.hr/
http://www.moj-earhiv.hr/


14 Ugovor o financiranju 21.12.2018. 2.992.550,00  

 

Podaci ažurirani na dan:                                                          Odgovorna osoba naručitelja: Branka Linta 

29.06.2018., 28.12.2018.           

 


