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2020.    -     EVIDENCIJA UGOVORA 

REDNI 
BROJ 

NAZIV 
UGOVORA 

DATUM 
SKLAPANJA 

IZNOS 
UGOVORA 

ROK ZA 
IZVRŠENJE 

     
01 Ugovor s korisnikom 

usluga (Gordana 
Eremić 

02.01.2020. 
 

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 o javnoj nabavi 
radova – Dodatna 
ulaganja na 
građevinskim 
objektima, radovi na 
rekonstrukciji i 
opremanju  - 
Evidencijski broj 03/19 
Sa Zvođačem radova 
GIPS MONT obrt za 
uređenje interijera 

16.01.2020. Sukladno ponudi 
Izvođača iz članka 
1.ovog Ugovora 

7 mjeseci od dana 
uvođenja u posao 

03 Ugovor o uslugama 
stručnog nadzora, 
koordinatora II zaštite 
na radu i 
projektantskog 
nadzora nad radovima 
rekonstrukcije i 
opremanja dječjeg 
vrtića  u Vojniću, te 
izrade izvedbenog 
projekta  

30.01.2020. Sukladno Ponudi 
br.00-1-2020 
Izvršitelja 
INŽENJERSKI URED 
BANAJ d.o.o. 

Usluge nadzora od 
početka izvođenja 
radova do završetka 
izvođenja radova 



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

18.02.2020. Sukladno Cjeniku 
koji je sastavni dio 
Ugovora 

01/2024 

05 
 
 
 

Ugovor s korisnikom 
usluga (Nevena 
Grudić) 

02.03.2020. 
 

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

Do ispisa djeteta iz 
vrtića 

06 Ugovor o uslugama 
sistematske 
deratizacije i 
dezinsekcije 
broj:012621/2020 

18.05.2020. Prema cijeniku 
izvršitelja važećem 
na dan izvršenja 
usluge 

NEODREĐENO VRIJEME 

07 Ugovor o uslugama 
ispitivanja i praćenja 
ispravnosti vode za 
ljudsku potrošnju 
br.05-420/1-2020. 

19.05.2020. Prema cijeniku 
izvršitelja važećem 
na dan izvršenja 
usluge 

NEODREĐENO VRIJEME 

 
08 

Ugovor s korisnikom 
usluga (Maja Jagnjić) 

06.07.2020. Prema Pravilniku 
o kriterijima za 
obračun 
sudjelovanja 
roditelja u cijeni 
programa Dječjeg 
vrtića Vojnić od 
01. lipnja 2015. 
godine 

Do ispisa djeteta iz 
vrtića 

 
09 
 

 
Ugovor o 
kratkoročnom kreditu 
s PBZ-om 

 
27.07.2020. 

 
Iznos kredita: 
1.600.000,00kn 
Naknada za 
obradu zahtjeva 
0,15% od iznosa 
kredita 
Naknada za 
odobrenje kredita 
0,6% od iznosa 
kredita 

 
30.06.2021. 

10 
 

Ugovor s korisnikom 
usluga (Maja Radović) 

03.08.2020. Prema Pravilniku 
o kriterijima za 
obračun 
sudjelovanja 
roditelja u cijeni 
programa Dječjeg 
vrtića Vojnić od 
01. lipnja 2015. 
godine 

Do ispisa djeteta iz 
vrtića 



11 
 

Ugovor s korisnikom 
usluga (Šejla 
Rizvanović) 

04.08.2020. 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 
 

Aneks Ugovora  
 o javnoj nabavi radova 
– Dodatna ulaganja na 
građevinskim 
objektima, radovi na 
rekonstrukciji i 
opremanju  - 
Evidencijski broj 03/19 
Sa Zvođačem radova 
GIPS MONT obrt za 
uređenje interijera 

04.08.2020. Sukladno ponudi 
Izvođača iz članka 
1.ovog Ugovora 

10.10.2020. 

 
13 

Ugovor o radu na 
određeno vrijeme 
(Ivana Špoljarić) 

26.08.2020. Prema Pravilniku 
o izmjenama i 
dopunama 
Pravilnika o 
unutarnjem 
ustrojstvu i načinu 
rada Dječjeg vrtića 
Vojnić (članak 1) 

26.10.2020. 

14 
 

Ugovor o djelu –Ranka 
Rod 

01.10.2020. 2.000,00kn 
mjesečno 

31.05.2021. 

 
 

Ugovor o poslovnoj 
suradnji u ostvarivanju 
Programa ranog 
učenja engleskog 
jezika za djecu 
predškolske dobi 
br.02-2020 

01.10.2020. Na ime naknade 
troškova za 
ostvarenje 
programa, 
organizator se 
obvezuje donirati 
vrtiću  opremu ili 
didaktičke mat. U 
protuvrijednosti 
10% od uplaćenih 
sredstava roditelj 

18.06.2021. 

 
15 

Posudba-sporazum o 
korištenju (Eko val 
d.o.o.o.) 

30.10.2020. Prema izvršenoj 
usluzi 

12 mjeseci 

16 Ugovor o radu na 
određeno vrijeme 
(Nerma Huskić) 
 

02.11.2020. Prema Pravilniku 
o izmjenama i 
dopunama 
Pravilnika o 
unutarnjem 
ustrojstvu i načinu 
rada Dječjeg vrtića 
Vojnić (članak 1) 

02.01.2021. 

 
17 

Ugovor s korisnikom 
usluga(Evica Josipović) 

05.11.2020. Prema Pravilniku 
o kriterijima za 
obračun 
sudjelovanja 

Do ispisa djeteta iz 
vrtića 



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

 
18 

Ugovor o korištenju 
mreže (kategorija 
poduzetništvo – niski 
napon) broj 4017-20-
003994 

11.11.2020. Temeljem važećih 
tarifnih sustava, 
Cjenika 
nestandardnih 
usluga i drugih 
propisa 

NEODREĐENO VRIJEME 

 
19 

Ugovor o uslugama 
sistematske 
deratizacije i 
dezinsekcije 
broj:012621/2020 

24.11.2020. Prema cijeniku 
izvršitelja važećem 
na dan izvršenja 
usluge 

NEODREĐENO VRIJEME 

 

Podaci ažurirani na dan: 30.06.2020., 31.12.2020. 

 


