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ZAPISNIK

sa 51. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bistrac“ održane 19. travnja 2021. godine u
prostorijama Dječjeg vrtića s početkom u 16.02 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja članove Vijeća i utvrđuje da su na
današnjoj sjednici prisutne ove članice Upravnog vijeća: Gordana Puškarić, Irena Gašparović
i  Nevenka  Šajn  Dujmić.  Članica  Upravnog  vijeća  gđa.  Martina  Dreven  ispričala  je  svoj
nedolazak  zbog  poslovnih  obveza,  a  gđa.  Anita  Žanić  Prebežić  zbog  obiteljskih  razloga.
Sjednici je nazočno tri (3) člana Upravnog vijeća te će sve današnje odluke biti pravovaljane.
Na sjednici je prisutna gđa Anita Domitrović, ravnateljica Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin.
Zapisničarka ove sjednice je Tamara Jakšić. Prema članku 46. stavak 2. Poslovnika o radu
Upravnog vijeća sjednica Upravnog vijeća se tonski snima.

Predsjednica  Upravnog  vijeća  Gordana  Puškarić  za  današnju  sjednicu  predlaže  sljedeći
dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 50. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin
2. Izvješće o radu ravnateljice između dviju sjednica Upravnog vijeća
3. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin
4. Odluka o upisu djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin za pedagošku godinu 2021./2022.
5. Razrješenje  članova  Povjerenstva  za  upis  djece  u  Dječji  vrtić  „Bistrac“  Ogulin  iz

pedagoške godine 2020./2021.
6. Imenovanje  članova  Povjerenstva  za  upis  djece  u  Dječji  vrtić  „Bistrac“  Ogulin  u

pedagoškoj godini 2021./2022.
7. Objava  Javnog poziva  za  podnošenje  prijava  za  upis  djece  u  redovni  program za

pedagošku godinu 2021.2022.
8. Raspisivanje  natječaja  za  odgojitelja  predškolske  djece  na  određeno nepuno  radno

vrijeme - 20 sati tjedno ( zamjena za polovicu radnog vremena do povratka radnice
koja koristi dopust za dijete s teškoćama u razvoju na puno radno vrijeme)

9. Raspisivanje natječaja za kuhara na nepuno i određeno radno vrijeme (20 sati tjedno)
10. Donošenje odluke o iznosu isplate regresa za godišnji odmor za 2021. godinu.
11. Razno 

http://www.bistrac.hr/
mailto:info@bistrac.hr


Predloženi dnevni red je s tri (3) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćen.

AD 1.
Zapisnik s prethodne sjednice je poslan mailom svim članicama. Nije bilo nikakvih primjedbi
na ZAPISNIK.
Zapisnik je s tri (3) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćen.

AD 2. 
Izvješće o radu ravnateljice između dviju sjednica Upravnog vijeća je s tri (3) glasa „ZA“
jednoglasno prihvaćeno.

AD 3.
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin je s tri (3) glasa
„ZA“ jednoglasno prihvaćena.

AD 4.
Odluka o upisu djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin za pedagošku godinu 2021./2022. je s tri
(3) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćena.

AD 5.
Odluka o razrješenju članova Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin iz
pedagoške godine 2020./2021. je s tri (3) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćena.

AD 6.
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin u
pedagoškoj godini 2021./2022. je s tri (3) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćena.

AD 7.
Odluka  o  raspisivanju  javnog  poziva  za  upis  djece  u  Dječji  vrtić  „Bistrac“  Ogulin  za
pedagošku godinu 2021./2022. je s tri (3) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćena.

AD 8.
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja predškolske djece na nepuno i
određeno radno vrijeme je s tri (3) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćena.

AD 9.
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuhara na nepuno i određeno radno vrijeme
je s tri (3) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćena.

AD 10.
Odluka  o  isplati  regresa  u  iznosu od  1.250,00 kuna  je  s  tri  (3)  glasa  „ZA“ jednoglasno
prihvaćena.



AD 11.
Pod točkom „Razno“ nije bilo pitanja, komentara i izjava.

Sjednica je završila u 16,27 sati.

            Zapisničar                                                            Predsjednica Upravnog vijeća

         Tamara Jakšić                                                                   Gordana Puškarić


