
 
 
 

DJEČJI VRTIĆ BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI 

UPRAVNO VIJEĆE 

Matije Gupca 8, Andrijaševci 

 Klasa: 601-02/21-01/04 

Urbroj: 2188/02-JT-01-21-02 

 

 

 
 
 
 
                                         Z A P I S N I K 

sa 20. sjednice Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci održane 12. 
travnja 2021. g. s početkom u 19,00 sati u prostorijama Zajednice športskih udruga općine 
Andrijaševci, M. Gupca 1, Andrijaševci. 

 

PRISUTNI:Darko Duktaj predsjednik Upravnog vijeća, član Osnivača 
                   Svjetlana Draženović, ravnateljica,  
                   Marica Dekanić,  predstavnik odgajatelja 
                   Josipa Markobašić. član Osnivača 
                   Marija Smolčić, član  Osnivača  
ODSUTNI: 
                   K. Bičanić, predstavnik roditelja (izolacija) 
 

                                     DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća 
2. Odluka o usvajanju izmjena financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-

Andrijaševci koje su sastavni dio prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Andrijaševci 
za 2021. godinu 

3. Usvajanje Izvješća o radu dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci i Izvješća o 
izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1.2020.-31.12.2021. godine 

4. Usvajanje Plana i programa  za upis djece u novu pedagošku 2021./2022. godinu 
5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za Upis djece u novu 2021./2022. pedagošku 

godinu. 
6. Razno 



 

Predsjednik Upravnog vijeća, gsp. Darko Duktaj pozdravlja prisutne, zahvaljuje se na odazivu 
i čita predloženi Dnevni red te  poziva ako tko ima nadopunu za isti. Prijedloga za dopunu 
Dnevnog reda nema. Predsjednik daje na usvajanje predloženi  Dnevni red.  

Darko Duktaj, predsjednik Upravnog vijeća: Tko je da se usvoji predloženi Dnevni red? 

Predloženi, Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

ZAKLJUČAK 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 1. točku Dnevnog reda-Verifikacija  zapisnika sa 
19. sjednice. Članovima je dostavljen Zapisnik na uvid, da li tko ima kakvih pitanja, ako ne 
nema idemo na glasovanje.   

Darko Duktaj, predsjednik UV: Tko je da se usvoji Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća? 

Jednoglasno.  

ZAKLJUČAK 

Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća DV Bambi Rokovci-Andrijaševci jednoglasno je 
usvojen 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 2. točku Dnevnog reda- Odluka o usvajanju  
izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci koje su sastavni dio 
prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Andrijaševci 

S. Draženović, ravnateljica: Kao što Vam je poznato za 2021. godinu donijeli smo 
Financijski plan. Nakon prva tri mjeseca donesen je prvi  rebalans što smo u dobroj 
komunikaciji s knjigovodstvenim servisom Marjanović  i napravili. Rebalans je poslan 
Općinskom vijeću Općine Andrijaševci na usvajanje te je isti usvojen. Nema većih izmjena u 
Financijskom planu rebalans se odnosi na 21.000,00 kuna koje je knjigovodstveni servis uočio 
da treba napraviti. Rebalans ste svi dobili na uvid stoga molim članove Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci da prihvate izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića 
Bambi Rokovci-Andrijaševci koje su sastavni dio prvih izmjena i dopuna proračuna Općine 
Andrijaševci za 2021. godinu.“ 

Darko Duktaj, predsjednik UV: „Hvala ravnateljici na izlaganju i pojašnjenju, tko je da 
se usvoje izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci koje su 
sastavni dio prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Andrijaševci za 2021. godinu. Dajem na 
glasanje.“ 

Svi su za. 

ZAKLJUČAK 



Usvajaju se izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci koje su 
sastavni dio prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Andrijaševci za 2021. godinu. 

D. Duktaj: predsjednik UV: prelazimo na 3. točku dnevnog reda-  Usvajanje Izvješća o 
radu dječjeg vrtića Bambi i Izvješća o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 
1.1.2020.-31-12.2021. godine 

 

Dajem riječ ravnateljici. 

S. Draženović: ravnateljica, hvala predsjedniče. 

 Prema Statutu Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci imamo obvezu 2 puta godišnje 
izraditi pisano izvješće za Osnivača. Prema  financijskom izvješću od strane 
knjigovodstvenog servisa te kompletnog Izvještaja o radu Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-
Andrijaševci Izrađeno je kompletno Izvješće o radu dječjeg vrtića Bambi Rokovci-
Andrijaševci i Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1.2021.-31.12.2021. 
godine. Izvješće je  članovima UV dostavljeno  elektronskim putem na uvid. Nakon usvajanja 
Izvješće ćemo poslati Osnivaču prema Statutu Dječjeg  vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci 

D. Duktaj, predsjednik UV: Hvala Svjetlani na izlaganju i pojašnjenju, tko je da se ovo 
godišnje Izvješće kao tako usvoji? Dajem na glasanje. 

Nakon rasprave i izlaganja ravnateljice usvojeno je Izvješće o radu dječjeg vrtića Bambi i 
Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1.2020.-31-12.2021. godine 

  

ZAKLJUČAK 

  Usvaja se Izvješće o radu dječjeg vrtića Bambi i Izvješće o izvršenju financijskog plana za 
razdoblje od 1.1.2020.-31-12.2020. godine  te se isto upućuje Osnivaču vrtića.  

D. Duktaj, predsjednik: Prelazimo na 4. točku Dnevnog reda-Usvajanje Plana i programa za 
upis djece u pedagošku 2021/2022. godinu. 

 

Svjetlana Draženović, ravnateljica: Prema Mjerilima  za upisivanje djece u Dječji vrtić Bambi 
Rokovci-Andrijaševci  i Statutu izrađen je Plani i program za upis djece u pedagošku god. 
2021/2022. Ispoštovani su svi kriteriji, bit će dvije skupine djece, mlađa mješovita sa 25 djece 
i starija mješovita sa 30 djece. Plani i program dostavit ću Osnivaču na odobrenje i nakon toga 
raspisat ćemo natječaj. Prilikom raspisivanja natječaja vodi se računa da se ispoštuje sva 
propisana procedura, isti će biti objavljen na web stranici vrtića, zamolbe će se primati fizički 
i putem elektroničke pošte. Natječaj bi trebalo provesti do 30. 05. 2021. godine. Bit će 
osnovano i Povjerenstvo za prijem djece. 

D. Duktaj, predsjednik: Hvala, Svjetlana. Nakon što Osnivač sa svoje strane odobri Plan i 
program za upis djece u pedagošku god. 2021/2022., može se ići s raspisivanjem Natječaja.  
Ako  nitko nema nikakvih pitanja vezano za navedeni Plani program, isti dajem na glasanje. 



 
Tko je da se usvoji Plan i program za upis djece u pedagošku 2021/2022. godinu? 
 
Svi su za, Plan i program za upis djece u pedagošku 2021/2022. godinu jednoglasno je 
usvojen. 
 
D. Duktaj, predsjednik: Kako smo usvojili Plan i program za upis djece, trebali bi donijeti 
Odluku o raspisivanju natječaja za upis djece u pedagošku 2021/2022. godinu. 
 
S. Draženović, ravnateljica: Prema projekciji koliko bi djece bilo u 2021/2022. godini. I Planu 
i program upisa u 2021./2022. godinu možemo primiti najviše 15 djece. Prema trenutnoj 
evidenciji potreba za upisom  a bez raspisanog natječaja nećemo biti u mogućnosti primiti svu 
djecu. Odnosno onu djecu koja ne zadovoljavaju kriterije natječaja a to su da nisu napunili tri 
godine starosto do 1.09. 2021. godine. Pokušat ćemo naći najbolje rješenje da se primi što je 
moguće veći broj djece ali preko broja koji stalno imamo a to je 55 djece ne možemo nikako 
ići. 
D. Duktaj, predsjednik: Hvala Svjetlani na izlaganju i objašnjenu, ako nitko nema nikakvih 
primjedbi dajem na glasanje 5. točku Dnevnog reda. Tko je da se donese Odluka o 
raspisivanju natječaja za upis djece u 2021/2022. pedagošku godinu? 
 
Svi su za, 5. točka Dnevnog reda jednoglasno je usvojena. 
 

Pod točkom Razno nije bilo pitanja te je sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bambi 
Rokovci-Andrijaševci zaključena u 20,30 sati. 

                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća: 

                                                                                       Darko Duktaj mag.ing.el. 


