
Z A P I S N I K 
 

 sastavljen dana 15.07.2022. godine na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica 
Bisag. 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran putem elektroničke 
pošte pozivom KLASA: 601-01/22-01/63, URBROJ: 2186-181-22-1 od 12.07.2022. godine. 
 
 Sjednici su prisutni članovi Upravnog vijeća: 

1. Stjepan Šafran, predsjednik, 
2. Ivan Andrašek, potpredsjednik, 
3. Ana Matija Vrščak, 
4. Andreja Podoljnjak. 

 
Ostali prisutni: 

1. Martina Hrupec, ravnateljica, 
2. Marko Futač, voditelj zapisnika. 

 
 Na sjednici nije prisutan član Upravnog vijeća Tomislav Ledinski, koji je opravdao 
svoj izostanak. 

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

D N E V N I   R E D 
 

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća, 
2. Odluka o raspisivanju natječaja za zapošljavanje dva odgojitelja/ice Dječjeg vrtića na 

određeno vrijeme (zamjena za porodiljni i dugotrajno bolovanje), 
3. Odluka o raspisivanju natječaja za zapošljavanje odgojitelja pripravnika, 
4. Odluka o raspisivanju natječaja za zdravstvenog voditelja, 
5. Odluka o raspisivanju natječaja za pedagoga, 
6. 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 15.06.2022. godine. 
Predsjednik daje zapisnik sa sjednice od 15.06.2022. godine na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 15.06.2022. godine je 
prihvaćen jednoglasno. 
 

Toč. 2) 
Odluka o raspisivanju natječaja za zapošljavanje dva odgojitelja/ice Dječjeg vrtića 

na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni i dugotrajno bolovanje) 
 
 Predsjednik obajveštava Upravno vijeće da je potrebno ponovno raspisati natječaj za 
zapošljavanje dvije odgojiteljice. Ravnateljica pojašnjava da ugovor trenutnim zamjenama za 
odgojiteljice na porodiljnom dopustu ističe u kolovozu. 
 
 



 Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Odluke o raspisivanju natječaja za 
zapošljavanje dva odgojitelja/ice Dječjeg vrtića na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni i 
dugotrajno bolovanje). Nema pitanja ili primjedbi u vezi ove točke dnevnog reda. Predsjednik 
daje prijedlog Odluka o raspisivanju natječaja za zapošljavanje dva odgojitelja/ice Dječjeg 
vrtića na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni i dugotrajno bolovanje) na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Odluka o raspisivanju natječaja za zapošljavanje dva 
odgojitelja/ice Dječjeg vrtića na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni i dugotrajno 
bolovanje) je prihvaćena jednoglasno. 
 

Toč. 3) 
Odluka o raspisivanju natječaja za zapošljavanje odgojitelja pripravnika 

 
 Predsjednik poziva ravnateljicu da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Ravnateljica 
obavještava Vijeće da je vrtiću od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odobreno 
financiranje plaće za odgojitelja pripravnika. Vrtić će samo financirati prijevoz za 
pripravnika. 
 Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Odluke o raspisivanju natječaja za 
zapošljavanje odgojitelja pripravnika. Nema pitanja ili primjedbi u vezi ove točke dnevnog 
reda. Predsjednik daje prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zapošljavanje odgojitelja 
pripravnika na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Odluka o raspisivanju natječaja za zapošljavanje odgojitelja 
pripravnika je prihvaćena jednoglasno. 
 

Toč. 4) 
Odluka o raspisivanju natječaja za zdravstvenog voditelja 

 
 Predsjednik poziva ravnateljicu da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Ravnateljica 
podsjeća Vijeće da po zakonu radnik može godišnje imati najviše 180 sati dodatnog rada. 
Zdravstvena voditeljica u vrtiću ispuniti će propisanih 180 sati krajem kolovoza, te se stoga 
mora raspisati novi natječaj za zdravstvenu voditeljicu. 
 Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Odluke o raspisivanju natječaja za 
zdravstvenog voditelja. Nema pitanja ili primjedbi u vezi ove točke dnevnog reda. 
Predsjednik daje prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zdravstvenog voditelja na 
glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Odluka o raspisivanju natječaja za zdravstvenog voditelja je 
prihvaćena jednoglasno. 
 

Toč. 5) 
Odluka o raspisivanju natječaja za pedagoga 

 
 Predsjednik objašnjava da za pedagoga vrijedi isto što i za zdravstvenu voditeljicu u 
prethodoj točci dnevnog reda. 
 Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Odluke o raspisivanju natječaja za pedagoga. 
Nema pitanja ili primjedbi u vezi ove točke dnevnog reda. Predsjednik daje prijedlog Odluke 
o raspisivanju natječaja za pedagoga na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Odluka o raspisivanju natječaja za pedagoga je prihvaćena 
jednoglasno. 
 



 
Toč. 6) 

Ostala pitanja i prijedlozi 
 

 Ravnateljica obavještava Upravno vijeće da se nad vrtićem provodi prosvjetna 
inspekcija zbog mogućih nepravilnosti prilikom upisa djece. Ravnateljica je bila na sastanku s 
inspektoricom i očekuje da će inspektorica donijeti rješenje sljedeći tjedan. O rješenju će se 
raspravljati na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća. Ravnateljica smatra da je najveći problem 
to što se uopće vršio upis djece, budući da i sada u odgojnim skupinama ima previše djece. 
 U raspravi o ovoj temi sudjeluju svi prisutni članovi Upravnog vijeća i ravnateljica. 
 
  
 Dovršeno u 18:30 sati. 
 
Voditelj zapisnika            Predsjednik 
    Marko Futač        Upravnog vijeća 
            Stjepan Šafran 


