
 
 
 

DJEČJI VRTIĆ BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI 

UPRAVNO VIJEĆE 

Matije Gupca 8, Andrijaševci 

 KLASA: 601-05/21-01-15 

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

 

 

 
 
 
 
                                         Z A P I S N I K 

sa 30. sjednice Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci održane 03. 
prosinca 2021. g. s početkom u 13,00 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 
                   Kristijan Bičanić, predstavnik roditelja 
                   Josipa Markobašić, član Osnivača 
                    
ODSUTNI: Marija Smolčić, član Osnivača 
 

 
                                     DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Upravnog vijeća 
2. Usvajanje prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci za 

2022. godinu s projekcijom na 2023., 2024. godinu 
3. Odluka o pokretanju postupka Jednostavne nabave za topli obrok (ručak) za 2022. godinu 

u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-Andrijaševci 
4. Razno 

 

Predsjednik Upravnog vijeća, gsp. Darko Duktaj pozdravlja prisutne,  i čita predloženi Dnevni 
red te  poziva ako tko ima dopunu za isti. 



 

S. Draženović, ravnateljica: Predlažem da se na predloženi Dnevni red doda još jedna točka 
Produženje Ugovora sa tvrtkom Educa savjeti. Suradnja s njima se pokazala veoma uspješna i 
još uvijek postoji potreba za njihovim uslugama. 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Hvala Svjetlani. Da li još tko ima prijedloga za nadopunu 
Dnevnog reda, ako nema tko je da se usvoji ovako dopunjeni dnevni red? 

Jednoglasno. 

ZAKLJUČAK 

Dnevni red s nadopunom jednoglasno se usvaja i u Dnevni red uvrštava se točka Produženje 
ugovora sa tvrtkom Educa savjeti.  

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

Jednoglasno.  

ZAKLJUČAK 

Zapisnik sa 29. sjednice Upravnog vijeća DV Bambi Rokovci-Andrijaševci jednoglasno je 
usvojen 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 2. točku Dnevnog reda- Usvajanje prijedloga 
Financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci za 2022. godinu s 
projekcijom na 2023., 2024. godinu. Dajem riječ ravnateljici. 

 

S. Draženović, ravnateljica: Hvala predsjedniče. Prijedlog Financijskog plana napravljen je 
prema preporuci Osnivača, Nekih velikih izmjena nema osim što će se povećati cijena toplog 
obroka. U odnosu na 2021. g. financijska sredstva su povećana za 21.900,00 kn. Ukupno 
planirani prihodi DV Bambi Rokovci-Andrijaševci u 2022, g, iznose 1.107.000,00 kn, od toga 
iz proračuna Općine Andrijaševci  planiran je iznos od 750.000,00 kn , te iznos od 352.000,00 
kn  koji se odnosi na prihod vrtića. Planirani rashodi odnose na plaće zaposlenika, materijalne 
rashode i ostalo. Od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje isplaćena su financijska 
sredstva za plaću i ostala davanja  za pripravnicu. Pošto su ta sredstva uplaćena u ovoj godini 
moramo vidjeti da li će se mijenjati financijski plan. Kontaktirat ću računovodstveni servis i 
vidjeti što će oni reći. 

 



D. Duktaj, predsjednik UV: Do sjednice općinskog vijeća sve treba uskladiti. Da li netko ima 
kakvo pitanje vezano za Prijedlog Financijskog plana, ako nema dajem isti na usvajanje. 

Tko je da se usvoji Prijedlog Financijskog plana DV Bambi Rokovci-Andrijaševci za 2022. 
godinu s projekcijom na 2023., 2024. godinu? 

Jednoglasno. 

ZAKLJUČAK 

Prijedlog Financijskog plana DV Bambi Rokovci-Andrijaševci za 2022. godinu s projekcijom 
na 2023., 2024. godinu jednoglasno je usvojen. 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 3. točku Dnevnog reda- Odluka o pokretanju 
postupka Jednostavne nabave za topli obrok (ručak) za 2022. godinu u Dječjem vrtiću Bambi 
Rokovci-Andrijaševci. Dajem riječ ravnateljici. 

 

S. Draženović, ravnateljica: Do kraja godine 31. 12. ističe ugovor sklopljen sa Starom 
kuhinjom za topli obrok (ručak).Novi ugovor treba sklopiti od 02. 01. 2022. g.. Ide se u 
postupak jednostavne nabave. Sukladno Pravilniku o javnoj nabavi  Dječjeg vrtića Bambi 
Rokovci-Andrijaševci tražiti će se ponude od 2 dobavljače te postupiti po istom. Topli obrok 
je jedna od većih stavki našega proračuna ali je isto tako iznimno bitno voditi računa o 
kakvoći hrane, nutritivnim vrijednostima samoga obroka koja je za djecu predškolske dobi 
iznimno važna. Da bi krenuli u postupak molim Upravno vijeće da se donese Odluka o 
pokretanju postupka jednostavne nabave toplog obroka ručka za 2022. godinu. Isto tako 
zatražit ću ponude za robu široke potrošnje (doručak, užina, higijena te održavanje i čišćenje 
prostora vrtića.. 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Tko je za da se donese Odluka o pokretanju postupka jednostavne 
nabave  dostave i pripreme toplog obroka za Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci za 
2022. godinu. 

Svi su Za 

Zaključak: Jednoglasno je donesena Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave  
dostave i pripreme toplog obroka za Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci za 2022. 
godinu. 

D. Duktaj, nakon objave Poziva na mrežnoj stranici Vrtića   treba obavijestiti i Osnivača o 
pokretanju postupka. Četvrta točka Dnevnog reda je produženje ugovora sa tvrtkom Educa 
savjeti. 

S. Draženović, ravnateljica: Ugovor koji smo imali sa tvrtkom Educa savjeti je istekao i 
trebalo bi ga produžiti. Dosadašnja suradnja je bila odlična i moj prijedlog je da se produži još 
na godinu dana. Stručni  savjeti koje  dobivamo  pomažu nam u radu te imamo odgovore na 



zakonske nedoumice i nejasnoće. U ovoj godini zbog izmjena Zakona o predškolskom odgoju 
i obrazovanju bit će nam od velike pomoći. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Hvala Svjetlana. Tko je da se produži ugovor s Educa savjeti na 
godinu dana? 

Jednoglasno. 

ZAKLJUČAK 

Ugovor s Educa savjeti produžuje se na godinu dana. 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 5. točku Dnevnog reda. Otvaram raspravu.  

S. Draženvić, ravnateljica: Trenutno stanje u vrtiću  što se tiče COVID-a 19 je dobro. Sve 
djelatnice su procijepljene Pridržavamo se epidemioloških mjera i u skladu  njima postupamo. 
Za sada nismo imali problema vezanih za covid potvrde od strane službenih posjeta vrtiću, 
roditelji uz manja odstupanja pridržavaju se uputa. Predškola radi u dvije skupine kako je i 
dogovoreno na UV, djeca su se prilagodila a sam prostor uspjeli smo kvalitetno i osmišljeno 
urediti kako bi bile zadovoljene sve potrebe djece. Za svu djecu biti će organizirana dodjela 
paketića. Isto tako organizirana je i kazališna predstava 10. 12.. Logoped redovito radi s 
djecom, dogovorena je i radionica. 

Rad pedagoginje obogatio je  kvalitetu rada cijelog vrtića a od samog dolaska veliku korist 
imaju djeca i odgojiteljice.  Od Centra za socijalnu skrb došao je upit vezan za mišljenje o 
stanju za jedno dijete.  

 Moram napomenuti da zbog ove situacije s COVID-om ali i veličinom prostora i broja djece 
u vrtiću koji je trenutno sa predškolom 84 spremačica ima puno više posla te se promišlja 
kako i na koji način riješiti situaciju. 

.  

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Hvala Svjetlani. Da li tko ima što za reći, ako nema zaključujem 
ovu sjednicu u 13,40 sati. 

 

 

 

U Andrijaševcima, 03. prosinca 2021. g.                         

 

                                                                                          Predsjednik Upravnog vijeća: 

                                                                                            Darko Duktaj mag.ing.el. 


