
Z A P I S N I K

sastavljen dana 18.01.2023. godine na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica
Bisag.

Sjednicu je sazvao predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran putem elektroničke
pošte pozivom KLASA: 601-01/23-01/01, URBROJ: 2186-181-23-1 od 13.01.2023. godine.

Sjednici su prisutni članovi Upravnog vijeća:
1. Stjepan Šafran, predsjednik,
2. Marija Šafran Tir,
3. Marko Futač, voditelj zapisnika,
4. Ana Marija Vrščak,
5. Andreja Podoljnjak.

Ostali prisutni:
1. Martina Hrupec, ravnateljica.

Sjednicu otvara predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran, konstatira da su prisutni
svi članovi Upravnog vijeća, pozdravlja nove članove Vijeća i predlaže sljedeći dnevni red:

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća,
2. Biranje potpredsjednika Upravnog vijeća DV Pčelica Bisag,
3. Odluka o raspisivanju natječaja za pedagoga,
4. Odluka o raspisivanja natječaja za ravnatelja/icu DV Pčelica Bisag,
5. 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 21.12.2022. godine.
Predsjednik daje zapisnik sa sjednice od 21.12.2022. godine na glasanje.

ZAKLJUČAK: Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 21.12.2022. godine je
prihvaćen jednoglasno.

Toč. 2)
Biranje potpredsjednika Upravnog vijeća DV Pčelica Bisag

Predsjednik objašnjava da je potrebno izabrati novog potpredsjednika Upravnog vijeća
umjesto Ivana Andrašeka koji  je  do sada obavljao tu  dužnost.  Objašnjava da je zakonom
određeno  da  Općina  kao  osnivač  određuje  većinu  članova  Upravnog  vijeća,  te  da  bi
predsjednik  i  potpredsjednik  trebali  biti  iz  redova  predstavnika  Općine.  Predlaže  da
potpredsjednica Upravnog vijeća bude Marija Šafran Tir.

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda i poziva članove da daju svoje
prijedloge za potpredsjednika.  Nema drugih prijedloga za izbor potpredsjednika Upravnog
vijeća.

Predsjednik daje prijedlog da se za potpredsjednicu Upravnog vijeća izabere Marija
Šafran Tir na glasanje.



ZAKLJUČAK: Marija Šafran Tir je jednoglasno izabrana za potpredsjednicu
Upravnog vijeća.

Toč. 3)
Odluka o raspisivanju natječaja za pedagoga

Predsjednik obavještava Upravno vijeće da je potrebno ponovno raspisati natječaj za
zapošljavanje pedagoga. Objašnjava da su od 01.01.2023. na snazi Izmjene i dopune Zakona o
radu,  kojima  se  ukida  ograničenje  od  najviše  180  sati  godišnje  dopunskog  rada.  To će
pojednostaviti situaciju u vezi zapošljavanja pedagoga ako opet jedini kandidat već bude u
radnom odnosu u punom radnom vremenu kod drugog poslodavca.

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda.
Ravnateljica i predsjednik objašnjavaju da bi prema Državnom pedagoškom standardu

pedagog bio potreban 12 sati tjedno, ali da se po Zakonu o radu radnik koji je već u radnom
odnosu u punom radnom vremenu može zaposliti na samo 8 sati tjedno dodatnog rada.

Predsjednik i ravnateljica raspravljaju o radu sada zaposlenog pedagoga.
Nema drugih pitanja ili primjedbi u vezi ove točke dnevnog reda, pa predsjednik daje

prijedlog Odluke o raspisivanja natječaja za pedagoga na glasanje.

ZAKLJUČAK:  Odluka  o  raspisivanju  natječaja  za  pedagoga  je  prihvaćena
jednoglasno.

Toč. 4)
Odluka o raspisivanja natječaja za ravnatelja/icu DV Pčelica Bisag

Predsjednik  podsjeća  Upravno  vijeće  da  ravnateljici  istječe  mandat  s  31.03.2023.
godine.  Budući  da se procedura zapošljavanja ravnatelja  može rastegnuti,  potrebno je  već
sada raspisati novi natječaj. Predsjednik obrazlaže tekst natječaja Upravnom vijeću, a osobito
koji su traženi uvjeti i koje prednosti kandidat može imati. Ravnatelj se zapošljava na rok od 5
godine, a natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči vrtića te na web
stranicama vrtića i Zavoda za zapošljavanje. Po provedbi natječaja odluku o zapošljavanju
donosi općinski načelnik na prijedlog Upravnog vijeća.

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Nema pitanja ili primjedbi u
vezi ove točke dnevnog reda.

Predsjednik  daje  prijedlog  Odluke  o  raspisivanja  natječaja  za  ravnatelja/icu  DV
Pčelica Bisag na glasanje.

ZAKLJUČAK:  Odluka  o  raspisivanju  natječaja  za  ravnatelja/icu  DV Pčelica
Bisag je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 5)
Ostala pitanja i prijedlozi

Predsjednik podsjeća Upravno vijeće da je Općinsko vijeće donijelo odluku kojom se
ekonomska cijena usluge vrtića povećala na 2.200,00 kn, uz povećanje iznosa sufinanciranja
za prvo dijete na 1.200,00 kn i 1.400,00 kn za drugo i svako sljedeće dijete upisano u vrtić.
Razlog za povećanje cijene usluge vrtića je manji broj djece u vrtiću i opće povećanje svih
cijena. I ekonomska cijena od 2.200,00 kn nije dovoljna da se pokriju svi troškovi vrtića.

Predsjednik postavlja  pitanje  o reakciji  roditelja  na povećanje cijene usluge vrtića.
Andreja Podoljnjak kao predstavnik roditelja odgovara da je reakcija uglavnom negativna,
osobito za roditelje van područja Općine, za koje povećanje iznosi 500,00 kn.



Andreja Podoljnjak prenosi i pitanje roditelja o školarini koju vrtić plaća. Predsjednik
odgovara na pitanje i predlaže da se roditelji s područja drugih općina i gradova obrate svojim
načelnicima i gradonačelnicima u vezi povećanja sufinanciranja cijene vrtića.

Drugi prigovor roditelja se odnosi na nedovoljnu informiranost. Predsjednik odgovara
da je odluka o povećanju cijene vrtića bila objavljena na stranici Općine Breznica od polovice
12.  mjeseca.  Predlaže  i  da  se  obavijesti  o  roditeljskim sastancima  od sada  stavljaju  i  na
stranice vrtića, uz oglasne ploče kako se to radilo do sada.

U raspravi o povećanju cijene ekonomske cijene usluge vrtića sudjeluju svi prisutni.
Predsjednik postavlja pitanje potpredsjednici Mariji Šafran Tir o uvjetima u igraonici u

Šćepanju. Marija Šafran Tir odgovara da se njezino dijete priviknulo na igraonicu i opisuje
uvjete i prehranu u  igraonici.

Upravno  vijeće  raspravlja  o  zatvaranju  parkirališta  vrtića  za  roditelje.  Predsjednik
smatra da je bolje da je parkiralište zatvoreno za roditelje i da je tako trebalo biti od početka
rada vrtića.

Predsjednik  postavlja  pitanje  o mišljenju  djelatnika  vrtića.  Ana Marija  Vrščak kao
predstavnik  djelatnika  vrtića  u  Upravnom  vijeću  pita  o  mogućnosti  povećanja  plaća.
Predsjednik odgovara da će se na sljedećoj sjednici raspravljati o usklađivanju osnovice plaće
s kolektivnim ugovorom.

Ravnateljica  dodaje  i  da  će  biti  potrebno  donijeti  novi  Pravilnik  o  sistematizaciji
radnih mjesta. Prije donošenja Općinsko vijeće mora dati suglasnost na prijedlog Pravilnika.

Predsjednik dodaje da će se morati donijeti i drugi novi akti zbog prelaska na euro.

Dovršeno u 18:50 sati.

Voditelj zapisnika     Predsjednik
    Marko Futač Upravnog vijeća

  Stjepan Šafran


