
 
 
 

DJEČJI VRTIĆ BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI 

UPRAVNO VIJEĆE 

Matije Gupca 8, Andrijaševci 

 Klasa: KLASA: 601‐05‐21‐01/08 

 Urbroj: 2188/02‐JT‐1‐21‐2 

U Andrijaševcima 22. srpnja 2021. godine 

 

 
 
 
 
                                         Z A P I S N I K 

sa 23. sjednice Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci održane 22. 
srpnja 2021. g. s početkom u 08,00 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 
                   K. Bičanić, predstavnik roditelja 
ODSUTNI: Marija Smolčić, član Osnivača 
 

                                     DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Upravnog vijeća 
2. Izvješće ravnateljice o rezultatima Natječaja za zapošljavanje odgojitelja na vrijeme od 

01. 09. 2021. do 31. 08. 2022. g. 
3. Usvajanje Odluke o izboru odgojitelja/odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme od 

01. 09. 2021. do 31. 08. 2022. g.  
4. Usvajanje Izvješća o realizaciji financijskog plana za razdoblje od 01. 01. 2021.-30. 06. 

2021. godine 
5. Odluka o sklapanju Ugovora o djelu sa stručnim suradnikom pedagogom za razdoblje od 

01. 09. 2021.-31. 07. 2022. godine 
6. Izvještaj ravnateljice o rezultatima prijave na Javni poziv općinama indeksa razvijenosti 

od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti 
Za 2021. godinu 



 
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. Ravnateljica ima prijedlog 
za dopunu  Dnevnog reda. Predsjednik daje na usvajanje predloženi  Dnevni red s dopunom 
dvije  točke Sklapanje ugovora o djelu sa stručnim suradnikom logopedom i Usvajanje 
Pravilnika o pečatima s grbom RH u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-Andrijaševci.  

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

 Jednoglasno. 

ZAKLJUČAK 

Dnevni red jednoglasno je usvojen sa nadopunama točke 7. Sklapanje ugovora o djelu sa 
stručnim suradnikom logopedom i točke 8. Usvajanje Pravilnika o pečatima s grbom RH u 
Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-Andrijaševci 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 1. točku Dnevnog reda-Verifikacija  zapisnika sa 
22. 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 22. sjednice Upravnog vijeća? 

Jednoglasno.  

ZAKLJUČAK 

Zapisnik sa 22. sjednice Upravnog vijeća DV Bambi Rokovci-Andrijaševci jednoglasno je 
usvojen 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 2. točku Dnevnog reda- Izvješće ravnateljice o 
rezultatima Natječaja za zapošljavanje odgojitelja na vrijeme  od 01. 09. 2021. do 31. 08. 
2022. g. Dajem riječ ravnateljici. 

S. Draženović, ravnateljica; Na raspisani Natječaj prijavile su se dvije kandidatkinje, Mirna 
Molnar iz Mikanovaca i Irena Došen iz Andrijaševaca. Po zakonu ako osoba koja ispunjava 
sve uvjete koji su raspisani natječajem njeni podaci se obrađuju. Komisija od tri člana provela 
je testiranje kandidatkinja i na testiranju je zadovoljila Irena Došen.  

D. Duktaj, predsjednik UV: Hvala Svjetlani na izvještaju o provedenom natječaju i testiranju 
kandidatkinja koje su se prijavile. Ako netko ima pitanja po ovoj točki ako nema prelazimo na 
3. točku Dnevnog reda-Usvajanje Odluke o izboru odgojitelja/odgojiteljice na određeno puno 
radno vrijeme od 01. 09. 2021. do 31. 08. 2022. g.  

 



S. Draženović, ravnateljica: Moj prijedlog je da se zaposli kandidatkinja koja ispunjava sve 
uvjete i koja je zadovoljila na testiranju. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Otvaram raspravu, da li ima tko što za nadodati, ako nema dajem 
na glasanje. 

Tko je da se usvoji Odluka o izboru odgojitelja/odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme 
od 01. 09. 2021.-31. 08. 2022. g.? 

Jednoglasno. 

ZAKLJUČAK 

Na prijedlog ravnateljice jednoglasno se usvaja Odluka o izboru odgojitelja/odgojiteljice na 
određeno puno radno vrijeme od 01. 09. 2021.-31. 08. 2022. g. 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 4. točku Dnevnog reda- Usvajanje Izvješća o 
realizaciji financijskog plana za razdoblje od 01. 01. 2021.-30. 06. 2021. godine 

S. Draženović, ravnateljica: Po Statutu i Zakonu o financijama dužni smo dva puta godišnje 
predati financijsko izvješće Osnivaču. Sve je u skladu s Planom i programom. Držali smo se 
financijskog plana. Bit će rebalans vezano za sredstva koja su se utrošila za predškolu jer to u 
početku nije bilo planirano. Sve ostalo se odvija prema planu. U Izvještaju su opisane stavke i 
sve što je realizirano. Na stranicama vrtića sve je objavljeno.  

D. Duktaj, predsjednik UV: Hvala, Svjetlani. Ako tko ima što za pitati vezano za ovu točku, 
ako nema, tko je za da se usvoji ovo Izvješće? 

Jednoglasno 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se usvaja  Izvješće o realizaciji financijskog plana za razdoblje od 01. 01. 2021.-
30. 06. 2021.  

D. Duktaj, predsjednik UV: 5. točka Dnevnog reda je Odluka o sklapanju Ugovora o djelu sa 
stručnim suradnikom pedagogom za razdoblje od 01. 09. 2021.-31. 07. 2022. godine 

Težimo da vrtić ostane u standardima, da djeca ne budu u ničem zakinuta. U razgovoru s 
ravnateljicom sve aktivnosti se trebaju događati u vrtiću. 

 

S. Draženović, ravnateljica: Po Zakonu smo dužni imati pedagoga, to će dignuti kvalitetu rada 
odgojitelja i djece. Pedagog je prijeko potreban. Kada se vrtić u budućnosti proširi bit će 
potrebna i medicinska sestra. Prijedlog je da pedagog kroz radionice radi 2 sata tjedno i da se 
sklopi ugovor o djelu. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Otvaram raspravu. 

 



J. Markobašić: Podržavam da se zaposli pedagog. To nije mala stvara, pomoći će svima.  

D. Duktaj; predsjednik UV: Dajem na glasanje ovu Odluku, tko je da se usvoji Odluka o 
sklapanju Ugovora o djelu sa stručnim suradnikom pedagogom za razdoblje od 01. 09. 2021.-
31. 07. 2022. godine 

Jednoglasno 

ZAKLJUČAK 

Jednoglasno se usvaja Odluka o sklapanju Ugovora o djelu sa stručnim suradnikom pedagogom 
za razdoblje od 01. 09. 2021.g.  

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 6. točku Dnevnog reda- Izvještaj ravnateljice o 
rezultatima prijave na Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za 
financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti za 2021. godinu 

Dajem riječ Svjetlani. 

 

Svjetlana Draženović, ravnateljica: Hvala predsjedniče. Natječaj je otvoren 11. 05. 2021. g. 
Sredstva koja se mogu dobiti su velika, 220.000,00 kn. Ako se prođe na Natječaju i dobiju 
sredstva ona će se koristiti i trošiti u dogovoru s Osnivačem. Išlo bi se na poboljšanje uvjeta 
rada, kupovinom  didaktičke opreme. U dogovoru s načelnikom napravit će se izvješće, da se 
vidi na što će se sredstva utrošiti. Donijet će se Odluka o oslobađanju plaćanja participacije za 
7. mjesec, novci će viti vraćeni i refundirat će se u 9. mjesecu. Objavu ćemo staviti na stranicu 
vrtića, dijelit će se i informativni leci.  

 

D. Duktaj, predsjednik UV: 7. točka Dnevnog reda je- Sklapanje ugovora o djelu sa stručnim 
suradnikom logopedom.  

Trebamo nastaviti suradnju s logopedom. U razgovoru s ravnateljicom vidljivi su rezultati u 
radu logopeda s djecom koja za to imaju potrebu. Zainteresirana je za nastavak rada u vrtiću. 
Mislim da je to nužno potrebno za dobrobit djece. 

Otvaram raspravu. Ako to što ima za reći ili pitati, ako nema tko je da je nastavi suradnja s 
logopedom i sklopi ugovor o djelu? 

Svi su za, jednoglasno. 

ZAKLJUČAK 

Jednoglasno se donosi odluka o nastavku suradnje s logopedom i sklapanje ugovora o djelu s 
istim. 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 8. točku Dnevnog reda- Usvajanje Pravilnika o 
pečatima s grbom RH u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-Andrijaševci. Dajem riječ ravnateljici. 



 

S. Draženović, ravnateljica: Kao ustanova imamo dva pečata s grbom RH. Pravilnikom se 
određuje način i skladištenje, čuvanje, te uništavanje pečata. Pravilnik je napravljen i daje se na 
usvajanje. 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Daje se na usvajanje Pravilnika o pečatima s grbom RH u Dječjem 
vrtiću Bambi Rokovci-Andrijaševci, tko je za? 

Jednoglasno. 

ZAKLJUČAK 

Jednoglasno se usvaja Pravilnika o pečatima s grbom RH u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-
Andrijaševci. 

D. Duktaj, predsjednik UV. Otvaram raspravu pod 9, točkom Dnevnog reda- Razno 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Ići će se u proširenje vrtića, dokumentacija  se polako počinje 
priređivati. Bit će to moderan vrtić koji će imati terasu, bazen, dovoljan broj prostorija za sve 
skupine, jaslice, arhivu i sve ostalo što je potrebno. U fazi smo ishođenja dokumentacije, treba 
ishoditi sve potrebne dozvole. Svjetlana radi na popisu opreme koja će biti potrebna da se može 
sastaviti troškovnik. Ako sve dobro prođe u ovom mandatnom razdoblju uspjet ćemo dograditi-
proširiti vrtić. 

 

S. Draženović, ravnateljica: Nije prošlo ni dvije godine a povukli smo već dva projekta, još ima 
jedna projekt na koji ćemo aplicirati. Imamo veliki pritisak na upis djece u vrtić. Primljeno je 
57 djece. Ima još zahtjeva. Kroz program predškole premostit ćemo razdoblje i mislim da ćemo 
moći upisati svu djecu. 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: treba pratiti ostale vrtiće u RH. Kontaktirati ih i na taj način vidjeti 
što se može popraviti u radu i poboljšati. 

S. Draženović, ravnateljica: Seminari za ravnatelje vrtića su se održavali prije COVID-a, kako 
je ova nastala ova  situacija s COVID-om,  sve je stalo. Bila nam je pravna savjetnica. 
Pregledala je svu dokumentaciju i pohvalila nas je da sve radimo dobro i u skladu sa zakonom. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Treba obići druge vrtiće, pozvati druge da dođu u naš vrtić. Svaka 
dobra kritika se treba uvažiti osobito ako je ona za dobro djece. 

Ako nitko nema ništa za reći, zaključujem ovu sjednicu u 09,00 sati, hvala svima. 

 

 



 

 

 

 

                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća: 

                                                                                       Darko Duktaj mag.ing.el. 


