
Temeljem članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, 
broj: 10/97 i 107/07) i članka 36. i 40. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09) i 
Odluke Gradonačelnika Klasa: 080-08/09-01/22; Ur.broj: 2198/01-1/4-09-2 od 16. rujna 2009. 
godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada Zadra,  dana  2. siječnja  2012. godine,          
d o n o s i  

 
 
 
 
 

 
Z A K L J U Č A K 

o financiranju radnog mjesta stručnog suradnika pedagoga 
za vrtiće drugih osnivača u 2012. godini 

 
 
 
 
 

1. Prihvaća se financiranje radnog mjesta stručnog suradnika - pedagoga, 
sukladno Ugovoru koji je u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 

 
 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
 
Klasa: 601-01/12-01/5 
Ur.broj:  2198/01-1/4-12-3 
Zadar, 2. siječnja  2012. 
 
 

 ZAMJENIK GRADONAČELNIKA 
 
          Dražen Grgurović 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRAD ZADAR, 23000 Zadar, Narodni trg 1 (u daljnjem tekstu: Grad), zastupan po zamjeniku 
gradonačelnika Draženu Grguroviću, s jedne strane 
 

i 
 

UDRUGA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE „MARAŠKE“, 23000 Zadar, Ante 
Starčevića 23e, (u daljnjem tekstu: Udruga), zastupana po predsjednici Editi Tošić, s druge 
strane, sklapaju 
 

U G O V O R 
financiranju radnog mjesta stručnog suradnika pedagoga 

za vrtiće drugih osnivača 
 
 

Članak 1. 
Grad, sukladno potrebama i Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i 

školstvu za 2012. godinu na području predškolskog odgoja, želi potpomoći program 
organiziranja stručnog tima za vrtiće drugih osnivača kojeg je podnositelj Udruga. 
 Grad se obvezuje osigurati financijska sredstva za isplatu plaće stručnog 
suradnika, a Udruga se obvezuje, sukladno zakonu, angažirati stručnog suradnika i 
organizirati rad te na taj način zadovoljiti potrebe vrtića drugih osnivača za stručnim 
suradnikom. 

Članak 2. 
Plaća stručnog suradnika određuje se prema koeficijentima i pravima koja za isti 

posao ostvaruju zaposlenici u vrtićima kojima je osnivač Grad. 
 

Članak 3. 
Obračun potrebnih sredstava Udruga će dostaviti Gradu do 10-tog u mjesecu za 

prethodni mjesec, a Grad se obvezuje potrebna sredstva isplaćivati Udruzi najkasnije do 
20-tog u mjesecu. 

 
Članak 4.  

Ovaj Ugovor zaključuje se za 2012. godinu. 
 

Članak 5. 
Nadzor nad utroškom sredstava obavljat će predsjednica Udruge i osoba koju 

odredi Grad. 
Članak 6. 

Svi eventualni sporovi rješavat će se dogovorom, a ukoliko ugovorne strane ne 
postignu sporazum o sporu će rješavati stvarno nadležan sud u Zadru. 
 
Klasa: 601-01/12-01/5 
Ur. broj: 2198/01-1/4-12-4 
U Zadru, 2. siječnja 2012. 
 
 
         GRAD ZADAR                      UDRUGA „MARAŠKE“ 
Zamjenik Gradonačelnika       Predsjednica 
 
       Dražen Grgurović        Edita Tošić 


