
Z A P I S N I K 
 

 sastavljen dana 15.06.2022. godine na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica 
Bisag. 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran putem elektroničke 
pošte pozivom KLASA: 601-01/22-01/41, URBROJ: 2186-181-22-1 od 10.06.2022. godine. 
 
 Sjednici su prisutni članovi Upravnog vijeća: 

1. Stjepan Šafran, predsjednik, 
2. Ana Matija Vrščak, 
3. Andreja Podoljnjak. 

 
Ostali prisutni: 

1. Martina Hrupec, ravnateljica. 
 
 Članovi Upravnog vijeća Ivan Andrašek i Tomislav Ledinski opravdali su svoj 
izostanak. 
 

Sjednicu otvara predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran, konstatira da postoji 
kvorum za donošenje pravovaljanih odluka te predlaže sljedeći dnevni red: 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća, 
2. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za dva odgojitelja/ice Dječjeg vrtića na 

neodređeno vrijeme, 
3. Ostala pitanja i prijedlozi. 

 
 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
  

Toč. 1) 
Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća 

 
 Nema primjedbi na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća održane 25.05.2022. godine. 
Predsjednik daje zapisnik na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 25.05.2022. godine 
prihvaćen je jednoglasno. 
 

Toč. 2) 
Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za dva odgojitelja/ice 

Dječjeg vrtića na neodređeno vrijeme 
 

 Odlukom Upravnog vijeća raspisan je natječaj za zasnivanje radnog odnosa za dva 
odgojitelja/ice Dječjeg vrtića Pčelica Bisag na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen na 
web stranici Dječjeg vrtića, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i na web stranici Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje. 
 Ravnateljica DV Pčelica Bisag Martina Hrupec detaljno obrazlaže sam natječaj te 
pristigle prijave. 
 



 Na natječaj su se javile: 
1. Tamara Malunac, Varaždin, Trakošćanska ulica 12, 
2. Draženka Pisačić, Remetinec 388, 
3. Natalija Zaro, Varaždin, Koprivnička 7, 
4. Patricia Biškup, Vidovec, Trg svetog Vida 21. 

 
Sve prijave podnijete su pravovremeno u za to određenom roku, te je dostavljena i sva 

potrebna dokumentacija. 
Nakon što su prijave otvorene utvrđeno je da sve uvjete za radno mjesto odgojiteljice 

ispunjavaju Tamara Malunac, Draženka Pisačić i Natalija Zaro, dok Patricia Biškup ne 
ispunjava potrebne uvjete za odgojiteljicu. 
 Ravnateljica Martina Hrupec predlaže da se u stalni radni odnos na radno mjesto 
odgojiteljice (na neodređeno) prime Tamara Malunac i Draženka Pisačić iz razloga što su obje 
sada zaposlene u DV Pčelica Bisag na određeno vrijeme, pokazale su se kao jako dobre na 
svojim radnim mjestima, a sa njima su također zadovoljni djeca i roditelji. Natalija Zaro je 
zaposlena na određeno u jednom drugom dječjem vrtiću. 
 U raspravu su se uključile članice Upravnog vijeća Ana Maria Vrščak i Andreja 
Podoljnjak i podržavaju prijedlog ravnateljice. 
 
 ZAKLJUČAK: 
 Sa Tamarom Malunac iz Varaždina i Draženkom Pisačić iz Remetinca sklopiti će se 
Ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto odgojiteljice u Dječjem 
vrtiću Pčelica Bisag. 
 Odluka se donosi jednoglasno. 
   

Toč. 4) 
Ostala pitanja i prijedlozi 

 
 Ravnateljica Martina Hrupec daje članovima Upravnog vijeća informacije o aktualnim 
događanjima u vrtiću. 
 
 Nakon toga predsjednik svima zahvaljuje na današnjem radu te završava sjednicu 
Upravnog vijeća. 

 
 
  
 Dovršeno u 19:00 sati. 
 
Voditeljica zapisnika            Predsjednik 
    Martina Hrupec        Upravnog vijeća 
            Stjepan Šafran 


