
 
 
 

DJEČJI VRTIĆ BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI 

UPRAVNO VIJEĆE 

Matije Gupca 8, Andrijaševci 

 Klasa: 601-05/21-01-11 

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

U Andrijaševcima, 11. listopad 2021. godine 

 

 

 
 
 
 
                                         Z A P I S N I K 

sa 26. sjednice Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci održane 11. 
listopada 2021. g. s početkom u 10,00 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 
                   Marija Smolčić, član Osnivača 
                    
 
ODSUTNI: Josipa Markobašić, član Osnivača 

                     Kristijan Bičanić, predstavnik roditelja 

 
                                     DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje pristiglih zamolbi i Odluka o primanju djelatnika na raspisani natječaj 

odgojitelj-pripravnik  
3. Razmatranje pristiglih zamolbi i Odluka o primanju djelatnika za  programa predškole 
4. Odluka o  usvajanju II izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu 
5. Razno 

 



Predsjednik Upravnog vijeća, gsp. Darko Duktaj pozdravlja prisutne i čita predloženi Dnevni 
red te  poziva ako tko ima dopunu za isti. Ako nitko nema prijedloga za nadopunu predloženi 
Dnevni red daje se  na glasanje. 

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

 Jednoglasno. 

ZAKLJUČAK 

Dnevni red jednoglasno je usvojen  

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 1. točku Dnevnog reda-Verifikacija  zapisnika sa 
25. sjednice Upravnog vijeća i otvaram raspravu po istoj. 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 25. sjednice Upravnog vijeća? 

Jednoglasno.  

ZAKLJUČAK 

Zapisnik sa 25. sjednice Upravnog vijeća DV Bambi Rokovci-Andrijaševci jednoglasno je 
usvojen 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 2. točku Dnevnog reda- Razmatranje pristiglih 
zamolbi i Odluka o primanju djelatnika na raspisani natječaj odgojitelj-pripravnik,  dajem 
riječ ravnateljici. 

 

S. Draženović, ravnateljica: Na raspisani natječaj pristiglo je 5 zamolbi. Pristigle zamolbe su 
zaprimljene i jedina koja po natječaju ispunjava sve uvjete i ima potrebnu dokumentaciju je 
Katarina Popović iz Novih Jankovaca. Ona je jedina odgojitelj. Ostale četiri  Perica Dunja, 
Stojanović-Švigir Nada, Špiko Sara i Vuković Adela završile su obrazovanje u Mostaru i 
nemaju rješenje, odnosno nemaju verificiranu diplomu. Moj prijedlog je da se primi Katarina 
Popovčić  koja ispunjava sve uvjete natječaja. Njenu dokumentaciju  šaljemo na provjeru i 
suglasnost Hrvatskom zavodu za zapošljavanje  oni u Ministarstvo na odobrenje te nakon toga 
moženo sklopiti Ugovor o radu. Dokumentaciju dajem na uvid za sve kandidatkinje. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Hvala, Svjetlani. Tko je da se prihvati prijedlog ravnateljice da se 
na raspisni natječaj za odgojitelja-pripravnika  primi Katarina Popovčić? 

Jednoglasno. 

ZAKLUČAK 

Na prijedlog ravnateljice  na raspisani natječaj odgojitelj -pripravnik prima se Katarina 
Popovčić. 



D. Duktaj, predsjednik UV; Prelazimo na 3. točku Dnevnog reda- Razmatranje pristiglih 
zamolbi i Odluka o primanju djelatnika za  programa predškole 

S. Draženović, ravnateljica: Za sada imamo 34 predškolca koja bi pohađala program 
predškole, od toga njih 15 je iz vrtića, a ostalo su vanjski. Na raspisani natječaj pristiglo je 4 
zamolbe, od njih četiri dvije su odgojiteljice Željka Mikulić i Anita Klarić, a dvije su magistre 
primarnog obrazovanja Ilišević Magdalena i Svirac Andrea. Nakon uvida i pisma preporuke 
kojega ima odgojiteljica Željka Mikulić moj prijedlog je da se primi Željka Mikulić. Dajem 
dokumentaciju na uvid. 

D. Duktaj, predsjednik UV; Hvala Svjetlani, otvaram raspravu. Da li tko ima što za nadodati, 
ako nema tko je da se prihvati  prijedlog ravnateljice da se primi Željka Mikulić za 
provođenje   programa predškole do 31. svibnja 2021. godine. 

Jednoglasno 

 

ZAKLJUČAK 

Jednoglasno se usvaja prijedlog ravnateljice da se za rad u programu predškole primi Željka 
Mikulić 

 

D. Duktaj, predsjednik UV:  Slijedi 4. točka Dnevnog reda- Odluka o  usvajanju II izmjena i 
dopuna financijskog plana za 2021. godinu 

S. Draženović, ravnateljica: Na prošloj sjednici Upravnog vijeća usvojili smo II prijedlog 
izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. g.. Nakon toga prijedlog II izmjena i dopuna 
poslane su Osnivaču na Općinsko vijeće. Općinsko vijeće Općine Andrijaševci donijelo je 
Zaključak i Odluku o usvajanju II iznjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi 
Rokovci-Andrijaševci za 2021. godinu 

D. Dukaj, predsjednik UV: Tko je da se donese Odluka o  usvajanju II izmjena i dopuna 
financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci za 2021. godinu? 

Jednoglasno 

ZAKLJUČAK 

Odluka o  usvajanju II izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu jednoglasno je 
usvojena. 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Slijedeća točka Dnevnog reda je Razno, otvaram raspravu. 

 

S. Draženović, ravnateljica: Rađena je projekcija troškova do kraja godine, po mjesecima je 
sve posloženo da se godina do kraja završi. Plan je da predškola krene od 01. 11.. Sve ćemo 



organizirati, priredit ćemo prostor i uvjete za rad, pozvati roditelje na sastanak i napraviti sve 
što je potrebno da se krene s radom. Kako je prostor vrtića ograničen u kapacitetu održavanja 
predškole molim Upravno vijeće da donese zaključak o prostrima održavanja programa 
predškole. Slijedeći put ću vam na uvid dostaviti skicu projekta proširenja vrtića i kakav će 
biti  vanjski izgled vrtića. Nadam  se da ćemo na mjeri proći i dobiti sredstva. Još je pristiglo 
zamolbi za primanje djece u vrtić, nakon što se pročulo da će biti smanjena cijena vrtića. 
Početkom rada predškole i početkom rada odgojitelja pripravnika smanjit će se pritisak rada te 
će broj djece u skupinama biti znatno manji. U mlađoj mješovitoj skupini nakon primanja 
trećeg odgojitelja rad će biti znatno kvalitetniji a isto tako i u starijoj mješovitoj skupini u 
kojoj će svakodnevno od 8,30 do 12,00 sati biti smanje broj djece. Isto tako očekujemo kroz 
dva do tri tjedna Odluku o prihvaćanju projekta poslijepodnevni rad te će i to doprinijeti 
smanjenju broja djece u dopodnevnoj smjeni jer imamo dosta roditelja koji rade dvosmjenski. 

ZAKLJUČAK:  

Upravno vijeće donosi zajednički Zaključak da će se program predškole provoditi u prostoru 
osnivača koji će biti primjeren i u uređen po svim pedagoškim standardima za sigurno 
odvijanje programa predškole. 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Hvala, ravnateljici. Ako  tko ima što za nadodati i reći, molim da 
se izjasni, ako nema zaključujem ovu sjednicu u 10,40 sati. 

 

 

 

                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća: 

                                                                                       Darko Duktaj mag.ing.el. 


