
 
 
 

DJEČJI VRTIĆ BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI 

UPRAVNO VIJEĆE 

Matije Gupca 8, Andrijaševci 

 Klasa: 601-05-21-01/07 

Urbroj: 2188/02-JT-1-21-2 

U Andrijaševcima 24, svibanj 2021. godine 

 

 
                                         Z A P I S N I K 

sa 22. sjednice Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci održane 24. 
svibnja 2021. g. s početkom u 17,00 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  
                   K. Bičanić, predstavnik roditelja 
 

                                     DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća 
2. Odluka o prijemu  jednog djelatnika odgojitelja na određeno vrijeme 
3. Usvajanje Pravilnika za upravljanje dokumentiranim gradivom  
4. Usvajanje popisa arhivskog gradiva s rokovima čuvanja 
5. Izvještaj ravnateljice o prijavi na Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. 

skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. 
godini 

6. Odluka o raspisivanju natječaja za prijem jednog djelatnika odgojitelja od 1.09.2021. 
godine do 31.08.2022. godine 

7. Razno 

Predsjednik Upravnog vijeća, gsp. Darko Duktaj pozdravlja prisutne, zahvaljuje se na odazivu  
i čita predloženi Dnevni red te  poziva ako tko ima dopunu 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? 



 Jednoglasno. 

ZAKLJUČAK 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 1. točku Dnevnog reda-Verifikacija  zapisnika sa 
21. sjednice Upravnog vijeća. Članovima je dostavljen Zapisnik na uvid, da li tko ima kakvih 
pitanja, ako  nema, isto dajem  na glasanje.   

Darko Duktaj, predsjednik UV: Tko je da se usvoji Zapisnik sa 21. sjednice Upravnog vijeća? 

Jednoglasno.  

ZAKLJUČAK 

Zapisnik sa 21. sjednice Upravnog vijeća DV Bambi Rokovci-Andrijaševci jednoglasno je 
usvojen 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 2. točku Dnevnog reda Odluka o prijemu djelatnika 
na određeno vrijeme na prijedlog ravnateljice.  Dajem riječ ravnateljici. 

S. Draženović, ravnateljica: Pristigla je jedna zamolba,  i to zamolba  Irene Došen. Ista 
ispunjava sve uvjete, dokumentacija je kompletna,  ima položen stručni ispit. Moj prijedlog je 
da se njena zamolba prihvati. Dokumentaciju dajem na uvid.  

D. Duktaj, predsjednik UV: Tko je da se prihvati zamolba Irene Došen? 

Jednoglasno 

ZAKLJUČAK 

Upravno vijeće usvaja prijedlog ravnateljice da se prihvati zamolba Irene Došen i da se ista 
primi u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto odgajatelja. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 3. točku Dnevnog reda- Usvajanje Pravilnika za 
upravljanje dokumentiranim gradivom  

Dajem riječ Svjetlani. 

Svjetlana Draženović, ravnateljica: Hvala predsjedniče. Kao ustanova moramo voditi brigu o 
dokumentima koji se moraju arhivirati. Postoje pravila o upravljanju arhivskom građom. 
Izrađen je Pravilnik i u njemu stoji kako se gradivo čuva. Gradivo se čuva u odgovarajućem 
prostoru koji mora zadovoljavati sve propisane uvjete.  Pravilnik je donesen u skladu sa 
zakonom i Upravno vijeće mora ga usvojiti. 

 

D. Duktaj. Predsjednik UV: Hvala Svjetlani. Pravilnik sam pregledao, napravljen je prema 
propisima i zakonu. Isti dajem na glasanje. 

Tko je da se usvoji Pravilnik za upravljanje dokumentiranim gradivom?  

Jednoglasno 



ZAKLJUČAK 

Pravilnik za upravljanje dokumentiranim gradivom jednoglasno je usvojen. 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Sada slijedi 4. točka Dnevnog reda- Usvajanje popisa arhivskog 
gradiva s rokovima čuvanja. Molim Svjetlanu da nam pojasni o čemu se radi. 

S. Draženović, ravnateljica: Hvala, predsjedniče. Prema Zakonu o predškolskom odgoju, 
Zakonu o ustanovama, Zakonu o radu i drugim Zakonima i propisima za arhivsku građu 
određeni su rokovi koji određuju vrijeme čuvanja određene vrst dokumenata i što se radi s 
dokumentima nakon isteka roka čuvanja. Zbog toga je potrebno napraviti popis arhivskog 
gradiva s rokovima čuvanja. To je procedura koju moramo napraviti i usvojiti. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Hvala ravnateljici. Tko je da se usvoji popisa arhivskog gradiva s 
rokovima čuvanja? 

Jednoglasno. 

ZAKLJUČAK 

 Jednoglasno se usvaja  popisa arhivskog gradiva s rokovima čuvanja 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 5. točku Dnevnog reda- Izvještaj ravnateljice o 
prijavi na Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku 
potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini. Dajem riječ Svjetlani 
da nas izvijesti po ovoj točki. 

S. Drženović, ravnateljica: Hvala. Izašao je Javni poziv za program potpore općinama u 
kategoriji od I.-IV. indeksa razvijenosti za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. 
g. na koji smo se kao vrtić prijavili.  Planirana sredstva su u iznosu oko 200.000,00 kn. Ako 
prođemo na Javnom pozivu i dobijemo financijska sredstva Osnivač će odrediti u kojem će 
smjeru  sredstva ići odnosno kako će se koristiti. Sredstva se isključivo koriste za potrebe 
djece u vrtiću. Rezultati će biti objavljeni krajem mjeseca lipnja ove godine. Sredstva se 
moraju utrošiti u ovoj godini i moraju biti namjenski utrošena.  

D. Duktaj, predsjednik UV: Hvala Svjetlani. Prelazimo na točku 6. Prijem jednog djelatnika 
odgojitelja na određeno puno radno vrijeme od 01.09.2021.- do 31.08.2022. godine. 

Dajem riječ ravnateljici. 

S.Draženović, zahvaljujem predsjedniče. Kao što vam je poznato pripravnički staž kolegice 
Irene je prošao te smo raspisali natječaj do kraja pedagoške godine zbog obima posla. Nakon 
toga potrebno je raspisati novi natječaj. Kako nam je to trenutno upražnjeno radno mjesto 
logično bi bilo raspisati natječaj na neodređeno radno vrijeme, međutim mišljenja sam da bi 
ipak trebali pričekati i raspisati natječaj na godinu dana jer često se desi nagli smanjeni broj 
djece naročito kada se planira sa predškolom krenuti već od 1.10.2021. godine. Promatranjem 



stanja kroz iduću pedagošku godinu vidjet ćemo kolike su nam stvarne potrebe za 
zapošljavanjem još jednog odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme. 

Predsjednik Darko D. slažem se sa ravnateljicom te sam istog mišljenja da promotrimo još 
ovu pedagošku godinu i raspišemo natječaj na godinu dana. 

Tko je za da se raspiše natječaj za jednog djelatnika odgojitelja na godinu dana puno radno 
vrijeme. 

Svi su za 

Zaključak: 

Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju natječaj za jednog djelatnika odgojitelja na 
godinu dana puno radno vrijeme od 01.09.2021.godine do 31.08.2022. godine 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Hvala Svjetlani. Prelazimo na točku 7. Dnevnog reda-Razno 

Otvaram raspravu i pozivam ako tko što ima za reći, ako nema zaključujem ovu sjednicu u 
17,58 h. 

 

 

 

                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća: 

                                                                                       Darko Duktaj mag.ing.el. 


