
 
 
 

DJEČJI VRTIĆ BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI 

UPRAVNO VIJEĆE 

Matije Gupca 8, Andrijaševci 

 Klasa: 601-05/21-01-12 

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

U Andrijaševcima, 13. listopada 2021. godine 

 

 
 
 
 
                                         Z A P I S N I K 

sa 27. sjednice Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci održane 13. 
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 
                   Josipa Markobašić, član Osnivača 
                   Kristijan Bičanić, predstavnik roditelja 

 
                                     DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Upravnog vijeća 
2. Odluka o poništenju Odluke o zasnivanju pripravničkog radnog odnosa na jednu godinu 

(12 mjeseci) s punim radnim vremenom kroz mjeru HZZZ „Stjecanje prvog radnog 
iskustva/pripravništva“ 

3. Odluka o raspisivanju ponovljenog natječaja za prijem u radni odnos 
pripravnika/odgojitelja kroz mjeru “Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ 
temeljem Odluke o poništenju Odluke o  zasnivanju pripravničkog radnog odnosa na 
jednu godinu (12 mjeseci) s punim radnim vremenom kroz mjeru HZZZ „Stjecanje prvog 
radnog iskustva/pripravništva“ 

4. 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 
26. sjednice Upravnog vijeća. Otvaram raspravu. Zapisnik vam je dostavljen, da li tko ima što 
za nadodati ili ispraviti, ako nema dajem isto na glasanje. 

Darko Duktaj, predsjednik UV: Tko je da se usvoji Zapisnik sa 26. sjednice Upravnog vijeća? 

Jednoglasno.  

ZAKLJUČAK 

Zapisnik sa 26. sjednice Upravnog vijeća DV Bambi Rokovci-Andrijaševci jednoglasno je 
usvojen 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 2. točku Dnevnog reda-  Odluka o poništenju 
Odluke o zasnivanju pripravničkog radnog odnosa na jednu godinu (12 mjeseci) s punim 
radnim vremenom kroz mjeru HZZZ „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ dajem 
riječ ravnateljici.  

 

S. Draženović, ravnateljica: Zbog formalnih razloga molim članove Upravnog vijeća da 
donesu Odluku o poništenju Odluke o zasnivanju pripravničkog radnog odnosa na jednu 
godinu (12 mjeseci) s punim radnim vremenom kroz mjeru HZZZ „Stjecanje prvog radnog 
iskustva/pripravništva“ za Katarinu Popovčić KLASA: 601-05-21-01-11, URBROJ: 2188/02-
JT-1-21-3 jer  nismo imali saznanja da je osoba koja je trebala biti primljena po natječaju, nije 
prijavljena na HZZ,  što je jedan od uvjeta za prijem kandidata. Kolegica Katarina je 
diplomirala u rujnu 2021. godine te se nije odmah prijavila u evidenciju nezaposlenih osoba. 

.D. Duktaj, predsjednik UV: Tko je da se poništi Odluke o zasnivanju pripravničkog radnog 
odnosa na jednu godinu (12 mjeseci) s punim radnim vremenom kroz mjeru HZZZ „Stjecanje 
prvog radnog iskustva/pripravništva“ za Katarinu Popovčić KLASA: 601-05-21-01-11, 
URBROJ: 2188/02-JT-1-21-3 

Jednoglasno. 

ZAKLJUČAK 



Jednoglasno je donesena Odluka o  poništenju Odluke o zasnivanju pripravničkog radnog 
odnosa na jednu godinu (12 mjeseci) s punim radnim vremenom kroz mjeru HZZZ „Stjecanje 
prvog radnog iskustva/pripravništva“ za Katarinu Popovčić KLASA: 601-05-21-01-11, 
URBROJ: 2188/02-JT-1-21-3 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 3. točku Dnevnog reda -  Odluka o raspisivanju 
ponovljenog natječaja za prijem u radni odnos pripravnika/odgojitelja kroz mjeru “Stjecanje 
prvog radnog iskustva/pripravništva“ temeljem Odluke o poništenju Odluke o  zasnivanju 
pripravničkog radnog odnosa na jednu godinu (12 mjeseci) s punim radnim vremenom kroz 
mjeru HZZZ „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ 

D. Duktaj, predsjednik UV: Tko je da se donese nova Odluka o raspisivanju ponovljenog 
natječaja za prijem u radni odnos pripravnika/odgojitelja kroz mjeru “Stjecanje prvog radnog 
iskustva/pripravništva“ temeljem Odluke o poništenju Odluke o  zasnivanju pripravničkog 
radnog odnosa na jednu godinu (12 mjeseci) s punim radnim vremenom kroz mjeru HZZZ 
„Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ 

Jednoglasno. 

ZAKLJUČAK 

Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju ponovljenog natječaja za prijem u radni odnos 
pripravnika/odgojitelja kroz mjeru “Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ temeljem 
Odluke o poništenju Odluke o  zasnivanju pripravničkog radnog odnosa na jednu godinu (12 
mjeseci) s punim radnim vremenom kroz mjeru HZZZ „Stjecanje prvog radnog 
iskustva/pripravništva“ 

D. Duktaj, predsjednik UV: Četvrta točka Dnevnog reda je Razno, otvaram raspravu. Da li 
tko ima što za reći, predložiti ili nadodati. Ako nema, hvala svima, zaključujem ovu sjednicu 
u 10, 30 sati. 

 

 

 

                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća: 

                                                                                       Darko Duktaj mag.ing.el. 


