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ZAPISNIK 

 
sa 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''BISTRAC'' održane 7. lipnja 2022. godine u 

prostorijama Dječjeg vrtića s početkom u 15,10 sati.  

Predsjednica Upravnog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja članove Vijeća i utvrđuje da su na 

današnjoj sjednici prisutne članice Upravnog vijeća: Gordana Puškarić, Biserka Pavković, 

Anita Žanić Prebežić, 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, voditeljica računovodstva Tamara Jakšić 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 12. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića ''BISTRAC'' Ogulin 

2. Izvješće o radu ravnateljice između dviju sjednica Upravnog vijeća 

3. Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu 

4. Odluka o raspodjeli financijskih rezultata za 2021. godinu 

5. Poništenje natječaja za izbor Kuhara/ice - 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno, puno 

radno vrijeme 

6. Raspisivanje natječaja za Pomoćnog kuhara/icu - 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno, 

puno radno vrijeme 

7. Raspisivanje natječaja za Odgojitelja/icu - 8 (osam) izvršitelja/ice na neodređeno, puno 

radno vrijeme 

8. Raspisivanje natječaja za Odgojitelja/icu - 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno, puno radno 

vrijeme (zamjena do povratka radnice s rodiljnog dopusta) 

9. Raspisivanje natječaja za Spremačicu - 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno, puno radno 

vrijeme (zamjena za bolovanje) 

10. Razno 

 

Predloženi dnevni red je sa pet (5) glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćen. 
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AD 1. 

Zapisnik je s tri (5) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 2. 

Izvješće o radu ravnateljice između dviju sjednica Upravnog vijeća je sa pet (5) glasova 

„ZA“ jednoglasno prihvaćeno. 

 

AD 3. 

Odluka o Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu je sa pet (5) glasova 

„ZA“ jednoglasno prihvaćena. 

 

AD 4. 

Odluka o raspodjeli Financijskih rezultata za 2021. godinu je sa pet (5) glasova „ZA“ 

jednoglasno prihvaćena. 

 

AD 5. 

Odluka o poništenju natječaja za kuhara/icu na puno i neodređeno radno vrijeme je sa 

pet (5) glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćena. 

 

AD 6. 

Odluka o raspisivanju natječaja za Pomoćnog kuhara/icu - 1 (jedan) izvršitelj/ica na 

neodređeno i puno radno vrijeme je sa pet (5) glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćena. 
 

AD 7. 

Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu – 8 (osam) izvršitelja/ice na puno i 

neodređeno radno vrijeme je sa pet (5) glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćena. 
 

AD 8. 

Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu – 1 (jedan) izvršitelj/ica na puno i 

određeno radno vrijeme (zamjena do povratka radnice s rodiljnog dopusta) je sa pet (5) 

glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćena. 
 

AD 9. 

Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice (1 izvršitelj) na puno i 

određeno radno vrijeme kao zamjena do povratka radnice s bolovanja je sa pet (5) glasova 

„ZA“ jednoglasno prihvaćena. 
 

AD 10. 

Pod točkom „Razno“ ravnateljica je iznijela informacije u vezi zida odnosno parcele koju je 

Vrtić prodao gđi Sandi Kučić. Radi se o zidu glede kojeg je sklopljen Sporazum između Vrtića 

i gđe Sande Kučić kojim se dozvoljava da se zid u vlasništvu Vrtića sruši kako bi se gđi Sandi 

Kučić omogućio pristup vlastitoj parceli i izgradnji/sanaciji zida. U tijeku su dogovori oko 

postavljanja kliznih vrata na otvoru zida i to od strane gđe Sande Kučić, s obzirom da je isto 



bilo dogovarano još prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Postavljanjem kliznih vrata 

omogućio bi se ulazak u igralište djelatnicima Vrtića radi obrezivanja grana, rušenja drveća, 

dovoza pijeska u pješčanik itd.  

 

 

Sjednica je završila u 15,42 sati. 

 

 

 

            Zapisničar                                                                   Predsjednica Upravnog vijeća                                                                                                                              

            Ina Stojić                                                                               Gordana Puškarić    


