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ZAPISNIK 

 

sa 56. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bistrac“ održane 3. kolovoza 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 ove članice 
Upravnog vijeća: Gordana Puškarić, Anita Žanić Prebežić, Martina Dreven i Nevenka Šajn 
Dujmić. Članica Upravnog vijeća gđa. Irena Gašparović je ispričala svoj nedolazak zbog 
obiteljskih obveza. Sjednici je nazočno četiri (4) člana  Upravnog vijeća te će sve današnje 
odluke biti pravovaljane. Na sjednici su prisutne gđa Anita Domitrović, ravnateljica Dječjeg 
vrtića „Bistrac“ Ogulin i tajnica Ina Stojić koja ima ulogu zapisničara ove sjednice.  

 

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

1. Usvajanje Zapisnika sa 55. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića “Bistrac”  
       Ogulin 
2. Utvrđivanje pročišćenog teksta Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin 
3. Rješavanje natječaja za odgojitelja/icu na puno i neodređeno radno vrijeme (12 
       izvršitelja) 
4. Rješavanje natječaja za odgojitelja/icu na puno i određeno radno vrijeme (4 
       izvršitelja) 
5. Rješavanje natječaja za odgojitelja/icu na puno i određeno radno vrijeme do povratka 

djelatnica s porodiljnog dopusta (2 izvršitelja) 
6. Rješavanje natječaja za odgojitelja/icu na puno i određeno radno vrijeme do povratka 

djelatnice s bolovanja (1 izvršitelj) 
7. Rješavanje natječaja za pedagoga/icu na puno i neodređeno radno vrijeme (1 izvršitelj) 
8. Rješavanje natječaja za defektologa/icu-rehabilitatora/icu na puno i neodređeno radno 

vrijeme (1 izvršitelj) 
9. Rješavanje natječaja za zdravstvenog voditelja/icu na puno i neodređeno radno vrijeme 

(1 izvršitelj) 
10. Rješavanje natječaja za administrativno-računovodstvenog djelatnika/icu na puno i 

neodređeno radno vrijeme (1 izvršitelj) 



11. Rješavanje natječaja za ložača/icu-domara/icu na puno i neodređeno radno vrijeme (1 
izvršitelj) 

12. Rješavanje natječaja za kuhara/icu na puno i neodređeno radno vrijeme (2 izvršitelja) 
13. Rješavanje natječaja za pomoćnog kuhara/icu na puno i neodređeno radno vrijeme (2 

izvršitelja) 
14. Rješavanje natječaja za spremača/icu na puno i neodređeno radno vrijeme (4 izvršitelja) 
15. Rješavanje natječaja za pomoćnog radnika/cu za njegu, skrb i pratnju na određeno 

nepuno radno vrijeme (4 izvršitelja) 
16. Razno 

 

Predloženi dnevni red je s četiri (4) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 1. 

Zapisnik je s četiri (4) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 2. 

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin 
je s četiri (4) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćena. 

 

AD 3. 

Prijedlog ravnateljice da se za odgojitelje (8 izvršitelja) na puno i neodređeno radno 
vrijeme  zaposle  Kristina Domitrović, Iva Kolić, Vlatka Idžan, Andrea Rendulić, Đurđica 
Salopek Blašković, Tatjana Ivošević, Maja Juričić Francetić i Biljana Šumonja je s četiri 
(4) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćen. 

Prijedlog ravnateljice da se za odgojitelje (4 izvršitelja) na puno i određeno radno vrijeme 
tj. na razdoblje od pet mjeseci zaposle Marija Brbot, Nikolina Kučinić, Petra Sušanj i 
Lucija Francetić je s četiri (4) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 4. 

Prijedlog ravnateljice da se za odgojitelje (4 izvršitelja) na puno i određeno radno vrijeme 
tj. na razdoblje od pet mjeseci zaposle Petra Stojanović, Anita Salopek, Iva Bogdanović i 
Monika Sabljak je s četiri (4) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 5. 

Prijedlog ravnateljice da se za odgojitelje (2 izvršitelja) na puno i određeno radno vrijeme 
tj. na razdoblje od pet mjeseci kao zamjena za porodiljni dopust zaposle Ana Cindrić 
Salopek i Kristina Elizabeta Opačić je s četiri (4) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćen. 



 

AD 6. 

Prijedlog ravnateljice da se za odgojitelja na puno i određeno radno vrijeme do povratka 
djelatnice s bolovanja zaposli Tamara Kovačević Lutz je s četiri (4) glasa „ZA“ 
jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 7. 

Prijedlog ravnateljice da se za pedagoga na puno i neodređeno radno vrijeme zaposli 
Ivana Jurašić je s četiri (4) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 8. 

Prijedlog ravnateljice je s četiri (4) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 9. 

Prijedlog ravnateljice da se za zdravstvenog voditelja/ca na puno i neodređeno radno 
vrijeme zaposli Anamarija Novačić Cindrić je s četiri (4) glasa „ZA“ jednoglasno 
prihvaćen. 

 

AD 10. 

Prijedlog ravnateljice da se za administrativno-računovodstvenog djelatnika na puno i 
neodređeno radno vrijeme zaposli Olivera Blašković je s četiri (4) glasa „ZA“ jednoglasno 
prihvaćen. 

 

AD 11. 

Prijedlog ravnateljice da se za ložača-domara na puno i neodređeno radno vrijeme zaposli 
Tomislav Srdarev je s četiri (4) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 12.  

Prijedlog ravnateljice da se za kuhara/cu na puno i neodređeno radno vrijeme zaposle 
kuharice Nevenka Ivošević i Antonija Belina je s četiri (4) glasa „ZA“ jednoglasno 
prihvaćen. 

 

 

 



AD 13. 

Prijedlog ravnateljice da se za radno mjesto pomoćnog kuhara/ce na puno i neodređeno 
radno vrijeme zaposle Gordana Salamon i Josipa Fumić je s četiri (4) glasa „ZA“ 
jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 14. 

Prijedlog ravnateljice da se za radno mjesto spremačice na puno i neodređeno radno 
vrijeme zaposle Matilda Jurašić, Milkica Kosanović, Martina Veršec Đurđević i Maja 
Biščanin je s četiri (4) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 15. 

Prijedlog ravnateljice da se za radno mjesto pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju 
na nepuno i određeno radno vrijeme zaposle Vanja Puškarić, Petra Škvorc, Tamara 
Domitrović i Maja Vučić je s četiri (4) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 16. 

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

 

 

Sjednica je završila u 17,00 sati. 

 

 

 

 

          Zapisničar                                                              Predsjednica Upravnog vijeća 

           Ina Stojić                                                                        Gordana Puškarić 

 

 

 

 

 

 


