
Z A P I S N I K 

 

sa 55. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, održane dana 

14.10.2016. godine, u prostorijama Vrtića s početkom u 17,00 h. 

 

PRISUTNI:  Članovi Upravnog  vijeća: Tajana Broz, Jasna Vnuk, Brankica Krsnik 

                                                                    

 

                    Zamjenica ravnateljice:  Valentina Galic 

                    Zapisničarka:  Lidija Žučko 

 

 

Predsjednica UV-a  lijepo je pozdravila sve nazočne te je predložila sljedeći 

 

 

D n e v n  i    r e d : 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 54. sjednice Upravnog vijeća 

2. Razmatranje i donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga Rebalansa financijskog 

plana za 2016. godinu  

3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu – 2 izvršitelja zbog 

zamjene odgojiteljice Goranke Špiljak na dužem bolovanju te zamjene odgojiteljice 

Zdravke Drožđan  

4. Raspisivanje Oglasa za prijam odgojitelja/ice  na stručno osposobljavanje za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa putem poticaja HZZ-a  - 2 izvršitelja 

5. Razno 

  

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen te se prešlo na rad po točkama. 

 

Ad. 2.  Prihvaćanje zapisnika sa 54. sjednice Upravnog vijeća 

 

Nitko nije imao primjedbe na zapisnik te je isti jednoglasno prihvaćen. 

 

 

 

Ad. 2. Razmatranje i donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga Rebalansa 

financijskog plana za 2016. godinu  

 

Svim članovima upravnog vijeća putem e-maila je poslan prijedlog Rebalansa fin. plana za 

2016. godinu. 

 

U rebalansu su prikazani prihodi koji se realno očekuju do kraja godine od Osnivača, lokalnih 

jedinica, roditelja te sredstva od MZOŠ za djecu sa teškoćama i za kraći program predškole. U 

odnosu na početni Financijski plan, povećani su prihodi od Grada Pregrade, i to za dodatna 

sredstva koja smo primili za pokrivanje troškova investicije iz prethodne godine (54.561,00) i 

za zapošljavanje odgojitelja prema Odluci Osnivača (24.600,00). 

Kod izdataka su u rebalans uvrštene naknade: potpore zaposlenima za duža bolovanja, 

jubilarne nagrade i dar za djecu, te zamjene za dvije odgojiteljice koje će nakon dužeg 

bolovanja i korištenja dopusta za dijete s teškoćama, koristiti godišnji odmor. Uvrštena je i 

plaća odgojitelja koji je zaposlen od 01.09.2016. prema Odluci Osnivača. Isto tako, prikazani 

su povećani troškovi programa predškole zboj većeg broja skupina u odnosu na planirano. 



Gđa Broz je napomenula da bi bilo dobro zaposliti odgojitelja na pola radnog vremena kao 

zamjenu za Gordanu Krizmanić, te sa stavke nabavke opreme, prebaciti iznos potreban za to 

na stavku plaća. Zamjenica ravnateljice je odgovorila da smo se raspitali na Zavodu za 

zapošljavanje te da trenutno nema odgojitelja, a kako smo zaposlili Matiju Krizmanića, 

zapravo nam je on pokrio to mjesto te je organizacija rada odgojitelja trenutno 

zadovoljavajuća. Oprema će nam biti potrebna za opremanje dvorane u koju bi se smjestila 

nova odgojna skupina koja će se najvjerojatnije otvoriti zbog prevelikog broja djece na listi 

čekanja za upis u vrtić. 

Svi prisutni su jednoglasno prihvatili prijedlog rebalansa te se isti mora proslijediti Osnivaču. 

 

 

 

Ad. 3.  Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu – 2 izvršitelja zbog 

zamjene odgojiteljice Goranke Špiljak na dužem bolovanju te zamjene odgojiteljice 

Zdravke Drožđan 

 

Zamjenica ravnateljice je sve prisutne obavijestila o tome da smo zaposlili Suzanu Jazbec i 

Tajanu Osredečki na određeno vrijeme do 60 dana kao zamjene za Goranku Špiljak i Zdravku 

Drožđan. Kako se gore spomenute u tom periodu najvjerojatnije još neće vratiti na rad jer će 

koristiti pravo na godišnji odmor, treba raspisati natječaj za ta dva radna mjesta.  

 

Nitko od prisutnih nije imao primjedbe na taj prijedlog te su jednoglasno donijeli Odluku o 

raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno vrijeme – 2 izvršitelja 

zbog zamjene odgojiteljice Goranke Špiljak na dužem bolovanju te zamjene 

odgojiteljice Zdravke Drožđan do povratka istih na rad. 

 

 

 

Ad. 4. Raspisivanje Oglasa za prijam odgojitelja/ice  na stručno osposobljavanje za rad 

bez zasnivanja radnog odnosa putem poticaja HZZ-a  - 2 izvršitelja 

 

Kako je na HZZ-u prijavljeno dvoje odgojitelja sa uvjetima za SOZR, zamjenica ravnateljice 

smatra da bi trebalo hitno objaviti Oglas za prijam na stručno osposobljavanje odgojitelja.  

Svi članovi UV-a su se složili te donijeli Odluku o raspisivanju Oglasa za prijam 

odgojitelja/ica  na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem 

poticaja HZZ-a (za dva izvršitelja). 

 

 

 

Ad. 5. Razno 

 

Zamjenica ravnateljice je napomenula da imamo nekoliko ponuda za volontiranje u vrtiću te 

da će prisustvovati seminaru na tu temu kako bi istražila mogućnosti volontiranja te uvjete 

koji su potrebni za dobivanje takvog vida pomoći u našem vrtiću. 

 

 

Sjednica je završila u 18,45 h. 

 

   

 

      Zapisničarka:                                                                 Predsjednica Upravnog vijeća: 

      Lidija Žučko                                                                                Tajana Broz   


