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ZAPISNIK 

sa 9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''BISTRAC'' održane 30. ožujka 2022. godine u 
prostorijama Dječjeg vrtića s početkom u 15,09 sati. Predsjednica Upravnog vijeća otvara 
sjednicu, pozdravlja članove Vijeća i utvrđuje da su na današnjoj sjednici prisutne članice 
Upravnog vijeća: Gordana Puškarić, Anita Žanić Prebežić, Biserka Pavković, Irena Gašparović 
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 Sonja Borić 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 8. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića ''BISTRAC'' Ogulin 
2. Izvješće o radu ravnateljice između dviju sjednica Upravnog vijeća 
3. Rješavanje natječaja za radno mjesto Spremač/ica, na puno i neodređeno radno vrijeme (2 

izvršitelja/ice) 
4. Raspisivanje natječaja za radno mjesto Spremač/ica - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno 

radno vrijeme (zamjena do povratka radnice s bolovanja) 
5. Donošenje odluke o isplati dara u naravi za radnike Dječjeg vrtića ''BISTRAC'' Ogulin u 

2022. godini 
6. Stavljanje van snage Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i 

prijedlog donošenja Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Dječjeg vrtića 
''BISTRAC'' Ogulin 

7. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 
vrtića ''BISTRAC'' Ogulin  

8. 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. 
Prijedlog ravnateljice da se na radno mjesto Spremač/ica na neodređeno i puno radno 
vrijeme zaposle Nataša Rivić i Nina Mrvoš, prihvaćen je s pet (5) glasova „ZA“. 
 
AD 4. 
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice (1 izvršitelj) na puno i 
određeno radno vrijeme kao zamjena do povratka radnice s bolovanja je s pet (5) glasova 
„ZA“ jednoglasno prihvaćena. 
 
AD 5. 
Odluka o isplati dara u naravi  u iznosu od 500,00 kuna djelatnicima Dječjeg vrtića 
''BISTRAC'' Ogulin je s pet (5) glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćena. 
 
AD 6. 
Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog 
gradiva te prijedlog donošenja Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Dječjeg 
vrtića ''BISTRAC'' Ogulin je s pet (5) glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćena. 
 
AD 7. 
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića ''BISTRAC'' Ogulin je s pet (5) glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćena. 
 
AD 8. 
Pod točkom ''Razno'' nije bilo pitanja, komentara i izjava. 
 
 
 
Sjednica je završila u 15,47 sati. 
 
            
 
 
              Zapisničar                                                                   Predsjednica Upravnog vijeća                                                                                                                             
              Ina Stojić                                                                              Gordana Puškarić   
 


