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ZAPISNIK 

 
sa 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''BISTRAC'' Ogulin održane 16. rujna 2022. 

godine u prostorijama Dječjeg vrtića s početkom u 10,00 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 i Irena Gašparović.  

Članice Upravnog vijeća gđa. Nevenka Šajn Dujmić i gđa. Biserka Pavković ispričale su svoj 

nedolazak zbog poslovnih obveza. Sjednici je nazočno tri (3) člana 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 17. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića ''BISTRAC'' Ogulin 

2. Izvješće o radu ravnateljice između dviju sjednica Upravnog vijeća 

3. Raspisivanje natječaja za Spremač/ica - 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno 

vrijeme 

4. Raspisivanje natječaja za Odgojitelja/icu - 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno, puno 

radno vrijeme 

5. Raspisivanje natječaja za Odgojitelja/icu - 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno, nepuno 

radno vrijeme (rad u programu predškole) 

6. Razno 

 

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

AD 1. 

Zapisnik sa prethodne sjednice je poslan mailom svim članicama. Nije bilo nikakvih primjedbi 

na ZAPISNIK. 

Zapisnik je sa tri (3) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćen. 
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AD 2. 

Izvješće o radu ravnateljice između dviju sjednica Upravnog vijeća je sa tri (3) glasa „ZA“ 

jednoglasno prihvaćeno. 

AD 3. 

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

neodređeno radno vrijeme je sa tri (3) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćena. 

AD 4. 

Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja na puno i neodređeno radno vrijeme je sa 

tri (3) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćena. 

AD 5. 

Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja na određeno i nepuno radno vrijeme je sa 

tri (3) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćena. 

AD 6. 

Pod točkom „Razno“ pročitan je Zahtjev za mirnim rješavanjem spora djelatnice Dječjeg vrtića 

''BISTRAC'' Ogulin gđe Ivanke Turković kojim traži između ostaloga, da joj se isplati regres 

za 2020. godinu koji te godine nije bio isplaćen djelatnicima Vrtića. Zahtjev je po primitku 

proslijeđen Upravnom vijeću Dječjeg vrtića ''BISTRAC'' Ogulin i Osnivaču (Gradska uprava 

Grada Ogulina). Članovi Upravnog vijeća i ravnateljica usuglasili su se da će sa Osnivačem 

razmotriti predmetni zahtjev i dogovoriti daljnje korake glede odgovora na isti.  

Sindikalna povjerenica gđa. Sonja Borić, zatražila je da se u zapisnik unese da će i ostali 

djelatnici Dječjeg vrtića ''BISTRAC'' Ogulin također tražiti isplatu regresa, te da će Sindikat 

(SRPOOH) pravnim savjetima pomoći svim djelatnicima koji budu sudskim putem potraživali 

isplatu regresa za 2020. godinu. 

 

 

Sjednica je završila u 10,30 sati. 

 

 

            Zapisničar                                                                   Predsjednica Upravnog vijeća  

 

             Ina Stojić                                                                           Gordana Puškarić    

 

 

 


