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ZAPISNIK 

sa 53. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bistrac“ održane 15. lipnja 2021. godine u 
prostorijama Dječjeg vrtića s početkom u 16.03 sati. 

 
Predsjednica Upravnog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja članove Vijeća i utvrđuje da su na 
današnjoj sjednici prisutne sve članice Upravnog vijeća: Gordana Puškarić, Irena Gašparović, 
Martina Dreven, Anita Žanić Prebežić i Nevenka Šajn Dujmić. Sjednici je nazočno pet (5) 
članova  Upravnog vijeća te će sve današnje odluke biti pravovaljane. Na sjednici su prisutne 
gđa Anita Domitrović, ravnateljica Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, sindikalna povjerenica 
Vrtića (u dužnosti Radničkog vijeća) gđa Sonja Borić i voditeljica računovodstva Tamara Jakšić 
koja ima ulogu zapisničara ove sjednice. Predsjednica Upravnog vijeća gđa Gordana Puškarić 
obavještava kako se Prema Poslovniku o radu upravnog vijeća od ove sjednice prelazi s tonskog 
snimanja zapisnika na pisani zapisnik s obzirom da je osiguran zapisničar. 
 
Predsjednica Upravnog vijeća Gordana Puškarić za današnju sjednicu predlaže sljedeći dnevni 
red: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 52. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin 
2. Izvješće o radu ravnateljice između dviju sjednica Upravnog vijeća 
3. Stavljanje van snage Pravilnika o kriterijima za obračun sudjelovanja korisnika u  cijeni 

programa Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin iz 2005. godine 
4. Donošenje Pravilnika o kriterijima za obračun sudjelovanja korisnika u cijeni programa 

Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin 
5. Raspisivanje natječaja za pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju na određeno 

nepuno radno vrijeme (2 izvršitelja) 
6. Raspisivanje natječaja za tajnika/cu na puno i neodređeno radno vrijeme  
7. Razno 

 

Predloženi dnevni red je s pet (5) glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 1. 

Zapisnik je s pet (5) glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćen. 

 



AD 2.  
Izvješće o radu ravnateljice između dviju sjednica Upravnog vijeća je s pet (5) glasova „ZA“ 
jednoglasno prihvaćeno. 
 
AD 3. 
Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o kriterijima za obračun sudjelovanja korisnika u 
cijeni programa Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin je s pet (5) glasova „ZA“ jednoglasno 
prihvaćena. 
 
AD 4. 
Odluka o donošenju novog Pravilnika o kriterijima za obračun sudjelovanja korisnika u cijeni 
programa Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin je s pet (5) glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćena. 
 
AD 5. 
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog radnika/ce za njegu, skrb i pratnju 
na nepuno i određeno radno vrijeme (dva izvršitelja) je s pet (5) glasova „ZA“ jednoglasno 
prihvaćena. 
 
AD 6. 
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto tajnika/ce na puno i neodređeno radno vrijeme  
je s pet (5) glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćena. 
 
AD 7. 
Pod točkom „Razno“ predsjednica  i  članovi Upravnog vijeća zaključili su kako nije bilo 
potrebno sazivati izvanrednu sjednicu Upravnog vijeća nastavno na upit sindikalne povjerenice 
SOMK-a o dostavi tonskih zapisa i zapisnika sa sjednica Upravnog vijeća DV „Bistrac“ Ogulin 
od 12. svibnja 2021.g. Razmotrili su kako se materijali sa sjednica, čiji je sastavni dio i zapisnik, 
dostavljaju članovima Upravnog vijeća sukladno Poslovniku o radu Upravnog vijeća DV 
„Bistrac“ Ogulin. Sukladno zakonskim propisima, postoji dužnost čuvanja poslovne tajne kao 
i obveze zaštite osobnih podataka, ali sindikalna povjerenica može dobiti uvid u pojedinačne 
Odluke Upravnog vijeća te dodatne informacije može dobiti i putem člana Upravnog vijeća iz 
redova odgojno-obrazovnih radnika. 
 
 
Sjednica je završila u 16,23 sati. 
 
 
 
 
            Zapisničar                                                            Predsjednica Upravnog vijeća 
 
         Tamara Jakšić                                                                  Gordana Puškarić 
 
 


