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Z A P I S N I K 

s 25. sjednice Upravnog vijeća 
 

Sjednica je održana u utorak, 12.06.2018. u vremenu od 15,00  do 16,15 sati u 

prostorijama Dječjeg vrtića ''Cvrčak i mrav'' u Driveniku. 

 

Prisutni : 

Boris Glavan, predsjednik 

Den Strizić, član 

Vedran Švast, član 

Aleksandra Prijić-Paladinić, članica 

Dajana Jerčinović, ravnateljica 

Iva Baldo Karlić, zapisničarka 

 

Opravdano odsutan: Neven Antonić, član 
 

Dnevni red:  

1. Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Upravnog vijeća - Predsjednik UV 

2. Potvrda odluke dobivene elektroničkim putem o raspisivanju natječaja za spremačicu- 

Predsjednik UV 

3. Izbor spremačice prema natječaju od 4.6.2018. – Ravnateljica 

4. Rezultati upisa za 2018./19. pedagošku godinu -  predsjednica komisije Iva Baldo Karlić, 

Ravnateljica 

5. Odluka o promjeni ugovora o radu za odgajateljice Silviju Medun Vuleta i Jasminu 

Antić – Predsjednik UV, Ravnateljica  
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6. Ljetna organizacija rada- Ravnateljica 

7. Razno 

 

Ad 1. 

Zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je verificiran. 

 

Ad 2. 

S obzirom na nastalu situaciju gdje se hitno morao raspisati natječaj za spremačicu, članovi 

Upravnog vijeća su prethodno elektroničkim putem ravnateljici dali suglasnost za raspisivanje 

natječaja za spremačicu u Triblju.  

Na sjednici je svaki član zasebno potvrdio svoju suglasnost prethodno danu elektroničkim 

putem. 

 

Ad 3. 

Natječaj za spremačicu u Triblju na neodređeno vrijeme, dvokratno radno vrijeme, raspisan je 

4. lipnja i trajao je do 11. lipnja. 

Neposredno prije sjednice Upravnog vijeća, Povjerenstvo za otvaranje molbi otvorilo je 

pristigle četiri molbe te izvršilo administrativnu provjeru. Na natječaj su pristigle 4 molbe: 

Sanele Čižmešija, Tatjane Kovač, Silvije Blažević i Marijane Malčić.  

Molbe Sanele Čižmešije, Silvije Blažević i Marijane Malčić imale su svu potrebnu 

dokumentaciju, dok je molbi Tatjane Kovač nedostajalo uvjerenje o nekažnjavanju Prekršajnog 

suda.  

Povjerenstvo je utvrdilo da je Sanela Čižmešija priložila molbi i očevu braniteljsku iskaznicu. 

Da bi se priznala prednost kandidatkinji, prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članovima njihove obitelji koji glasi: osoba je dužna priložiti dokaz o 

nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima 

evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od 

mjesec dana te je potrebno da je ista korisnik naknade za nezaposlene ili zajamčene minimalne 

naknade, no iz priložene dokumentacije je vidljivo da je gđa. Čižmešija trenutno zaposlena.  

Ravnateljica Dajana Jerčinović predlaže da se na radno mjesto spremačice u Triblju primi 

Silvija Blažević. 

Predsjednik Upravnog vijeća Boris Glavan daje taj prijedlog na razmatranje članovima 

Upravnog vijeća. Svi članovi Upravnog vijeća suglasni su sa prijedlogom ravnateljice. 

Zaključak je Upravnog vijeća da se na radno mjesto spremačice u Triblju na neodređeno 

vrijeme prima Silvija Blažević. 

 



Ad 4. 

Predsjednica Povjerenstva za upise Iva Baldo Karlić iznosi članovima Upravnog vijeća 

rezultate upisa za pedagošku godinu 2018./2019. 

Prema odluci Upravnog vijeća upisi su raspisani i održani u razdoblju od 21.05.2018. do  

08.06.2018. godine. U naznačenom roku zaprimljeno je  28 prijava, od toga 17 za Tribalj (10 

za jaslice i 7 za vrtićku skupinu) i 11 za Bribir ( 10 za jaslice i 1 za vrtićku skupinu). 

Sve zamolbe uredne dokumentacije su pregledane i bodovane sukladno Pravilniku o upisu djece 

u Dječji vrtić „Cvrčak i mrav“. 

Broj zaprimljenih molbi i projekcija upisnih rezultata: 

TRIBALJ 

 Jaslička  skupina Vrtićka skupina 

Broj djece u skupini 8 37 

Broj već upisane djece 4 27 

Slobodna mjesta 4 10 

Broj prijava 10 7 

 

BRIBIR 

 Jaslička skupina Vrtićka skupina 

Broj djece u skupini 12 20 

Broj već upisane djece 6 25 

Slobodna mjesta 6 0 

Broj prijava 10 1 

 

Povjerenstvo za upise predlaže: 

 Da se u jasličku skupinu u Triblju prime sva djeca čiji su zahtjevi za upis 

zaprimljeni, a koja su starija od jedne godine. Na listi čekanja bi ostalo troje 

djece koja nemaju navršenu jednu godinu. 

 Da se u vrtićke skupine u Triblju upišu sva djeca čiji su zahtjevi za upis 

zaprimljeni s obzirom da ima dovoljno slobodnih mjesta. Na listi čekanja za 

vrtićke programe u Triblju nema djece. 

 Da se u jasličku skupinu u Bribiru prime sva djeca čiji su zahtjevi za upis 

zaprimljeni, a koja su starija od jedne godine. Na listi čekanja bi ostalo troje 

djece koja nemaju navršenu jednu godinu. 

 Da se u vrtićku skupinu ne primi niti jedno dijete s obzirom da je u skupinu već 

upisano više djece nego što je predviđeno Državnim pedagoškim standardom. 

Na listi čekanja za vrtićku skupinu u Bribiru ostaje jedno dijete. 

Članovi Upravnog vijeća suglasni su sa prijedlozima Povjerenstva za upise te je Zapisnik 

Povjerenstva za upise jednoglasno usvojen. 

 

 



Ad 5. 

Odgajateljice Jasmina Antić i Silvija Medun Vuleta rade u Dječjem vrtiću ''Cvrčak i mrav'' već 

tri godine na određeno. 

Potrebno je raspisati natječaj za odgajatelja na neodređeno vrijeme te ukoliko se na natječaj 

jave Jasmina Antić i Silvija Medun Vuleta imale bi prednost pri zapošljavanju. 

Upravno vijeće daje suglasnost ravnateljici da raspiše natječaj za dvije odgajateljice na 

neodređeno vrijeme. 

 

Ad 6. 

Tijekom svibnja provedena je anketa među roditeljima koja je pokazala da će malo djece 

koristiti mogućnost ljetnog ispisa. Tijekom srpnja u objektu Tribalj boravit će 6 djece iz jasličke 

skupine i 18 djece iz vrtićkih skupina. Tijekom srpnja u objektu Bribir boravit će 14 djece iz 

jaslica i 15 do 19 djece iz vrtićke skupine. Tijekom kolovoza u objektu Tribalj boravit će 6 

djece iz jasličke skupine i 16 djece iz vrtićke skupine. Tijekom kolovoza u objektu Bribir 

boravit će 14 djece iz jaslica i 18 djece iz vrtićke skupine. 

S obzirom da odgajateljice moraju koristiti godišnje odmore, ravnateljica navodi da postoje 

dvije opcije za organiziranje rada vrtića tokom ljeta. Jedna je da se zaposle dvije odgajateljice 

koje bi radile u objektu Bribir ukoliko osnivač pronađe potrebna financijska sredstva za 

zapošljavanje (cca 40.000,00 kn). Druga opcija je da se zatvori jedan vrtićki objekt (primjerice, 

da se Bribir zatvori u srpnju, a Tribalj u kolovozu). 

S obzirom da u financijskom proračunu nije planirano 40.000,00 kn za ljetni rad, predsjednik 

Upravnog vijeća daje na glasanje jedinu moguću opciju da se tijekom ljeta zatvori jedan vrtićki 

objekt. Članovi Upravnog vijeća prihvaćaju ovu opciju te je dogovoreno da se provede anketa 

među roditeljima da se vidi jesu li voljni voziti djecu u drugi objekt. Ravnateljica napominje da 

su mogući problemi s roditeljima vezano za prihvaćanje ove odluke. S njom se slaže i 

Aleksandra Prijić Paladinić, predstavnica odgajatelja. 

Predsjednik Upravnog vijeća navodi da je ravnateljica trebala prilikom pisanja financijskog 

plana  navesti potrebu od 40.000,00 kn za organizaciju ljetnog rada. 

Ravnateljica navodi da je bilo u Godišnjem planu za pedagošku godinu 2017./2018. usvojenom 

29.09.2017. planirano formiranje nove odgojne skupine te zapošljavanje dvaju novih 

odgajateljica. Da se to realiziralo vrtić bi imao dovoljno kapaciteta za rad ljeti. 

Predsjednik Upravnog vijeća navodi da je održan sastanak u studenom 2017. u sastavu Boris 

Miklić, Boris Glavan, Dajana Jerčinović i Marijan Karlić  na kojem je dogovoreno da će se o 

formiranju nove odgojne skupine raspravljati tek u rujnu 2018. 

 

 

 

 



Ad 7. 

Ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća da je Ministarstvo za demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu politiku odobrilo projekt preuređenja zgrade stare škole u Bribiru tako da se 

vrtićki objekt u Bribiru do kraja kalendarske godine seli u novi prostor. 

Ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća da je prijavljen projekt popodnevnog rada 

te da je prošao administrativnu provjeru i ide na kvalitativnu provjeru. 

 

Zapisničarka: Predsjednik Upravnog vijeća:                             

Iva Baldo Karlić, mag.paed. Mr.sc. Boris Glavan, dipl.ing. 

 


