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vrticcvrcakimrav@gmail.com 
www.dv-cvrcakimrav.hr 

 

Tribalj, 02.05.2019. 

KLASA: 601-02/19-05/01/03 

URBROJ: 2107-03-01-19-02 
 

Z A P I S N I K 

s 4. sjednice Upravnog vijeća 
 

Sjednica je održana u ponedjeljak, 29.04.2019. u vremenu od 13,00  do 14,45 sati u 

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

 

Prisutni : 

Boris Glavan, predsjednik 

Den Strizić, član 

Vedran Švast, član 

Dragana Baričević Crnković, članica 

Dajana Jerčinović, ravnateljica 

Iva Baldo Karlić, zapisničarka 

 

Opravdano odsutna: Tanja Borić, član 

 

Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća i potvrda suglasnosti 

pristiglih mailom 20.i 21.3.2019.  – predsjednik Upravnog vijeća 

2. Izvješće Predsjednika povjerenstva za otvaranje molbi (natječaj za spremačicu i 

stručno osposobljavanje za rad) - predsjednik Povjerenstva  

3. Odluka o prijemu radnika prema natječajima za spremačicu i stručnom 

osposobljavanju za rad - Ravnateljica, Predsjednik UV 

4. Odluka o raspisivanju natječaja (odgajatelji, spremačica) - Ravnateljica 

5. Odluka o upisima za ped. 2019./2020. godinu - stručna suradnica -pedagog, 

Predsjednik UV 

6. Izmjena Sporazuma o razgraničenju troškova s OŠ dr. Josipa Pančića - 

Ravnateljica 

7. Razno  

 

mailto:vrticcvrcakimrav@gmail.com
http://www.dv-cvrcakimrav.hr/


Ad 1. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže izmjenu rečenice u točki 7. Zapisnika sa 3. sjednice 

Upravnog vijeća na način da glasi ''Zaključeno je da nema osnove za prihvaćanje zamolbe 

Sandre Dugonjić za punim radnim vremenom.''. 

 

Navedeno je ispravljeno te je Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno verificiran. 

 

Ravnateljica i Predsjednik Upravnog vijeća traže potvrdu suglasnosti poslanih mailom vezanih 

uz zapošljavanje Irene Križanec na radno mjesto psihologa te raspisivanje natječaja za 

spremačicu na neodređeno vrijeme radi odlaska Maje Savić te stručnog suradnika/ice u tajništvu 

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. 

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća potvrdili su suglasnost danu putem e-maila dana 20. i 21. 

ožujka 2019. 

 

 

Ad 2. 

 

Vedran Švast daje izvješće Povjerenstva za otvaranje molbi po natječajima za spremačicu u 

Bribiru na neodređeno puno radno vrijeme te za stručnog suradnika/icu u tajništvu za stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. 

Natječaj za spremačicu je objavljen na mrežnim stranicama HZZ-a i Dječjeg vrtića ''Cvrčak i 

mrav'' u razdoblju od 03. do 11. travnja 2019. Natječaj za stručnog suradnika/icu u tajništvu je 

objavljen na mrežnim stranicama HZZ-a i Dječjeg vrtića ''Cvrčak i mrav'' u razdoblju od 09. do 

17. travnja 2019.  

Za radno mjesto spremačice pristigle su 4 molbe: Đule Mujakić iz Novog Vinodolskog, Štefice 

Frković iz Bribira, Marijane Malčić iz Grižana te Pelke Tonković iz Bribira.  

Molba Đule Mujakić je nepotpuna – nedostajala je domovnica, potvrda HZMO o prijavama na 

mirovinsko osiguranje, uvjerenja o nekažnjavanju te svjedodžba osnovne škole. 

Molbe Štefice Frković, Marijane Malčić i Pelke Tonković sadržavale su svu traženu natječajnu 

dokumentaciju. 

Za radno mjesto stručnog suradnika/ice u tajništvu za stručno osposobljavanje bez zasnivanja 

radnog odnosa pristigla je jedna molba, Žane Dražić iz Bribira. Molba je sadržavala  svu traženu 

natječajnu dokumentaciju. 

 

Ad 3. 

 

Ravnateljica predlaže da se na radno mjesto spremačice na neodređeno puno radno  vrijeme 

primi Štefica Frković s obzirom da je ona već zaposlena u vrtiću u sklopu projekta ''Vrtić po 

mjeri djece i roditelja'' te se  pokazala dobrom i vrijednom radnicom. 

Za radno mjesto stručnog suradnika/ice u tajništvu za stručno osposobljavanje bez zasnivanja 

radnog odnosa predlaže da se primi Žana Dražić. 

 

Oba ravnateljičina prijedloga su jednoglasno usvojena te je zaključeno da se na radno mjesto 

spremačice prima Štefica Frković, a radno mjesto stručne suradnice u tajništvu Žana Dražić. 



Ad 4. 

 

Ravnateljica objašnjava članovima Upravnog vijeća da je potrebno raspisati natječaj za 

spremačicu na određeno vrijeme u sklopu projekta ''Vrtić po mjeri djece i roditelja'' s obzirom 

da se to mjesto ispraznilo prelaskom Štefice Frković na redovan rad vrtića. 

Također potrebno je raspisati natječaj za 3 radna mjesta za odgajateljice, s obzirom da su po 

prošlom natječaju za odgajateljice zaposlene 3 nestručne zamjene (dvije učiteljice i jedna 

apsolventica predškolskog odgoja), a prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju 

nestručne zamjene mogu se primiti samo na 5 mjeseci. Nestručnim zamjenama koje su 

zaposlene po prethodnom natječaju 5 mjeseci ističe 14.06.2019. 

 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju oba prijedloga za raspisivanje natječaja. 

 

 

Ad 5. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća daje osvrt na dostavljenu Odluku o redovitim upisima i mjerilima 

za ostvarivanje prednosti pri upisu u vrtić za pedagošku godinu 2019./2020. Smatra da bi 

navedena Odluka mogla biti kraća s obzirom da je više članaka identično člancima u Pravilniku 

o upisima te da je dovoljno u Odluku staviti rečenicu da se za više informacija pogleda Pravilnik 

o upisima. 

Također ukazuje na rečenicu u članku 6. za koje sugerira da se skrati te da glasi ''…sukladno 

ovoj Odluci…''. 

Daje prijedlog da se ne prikazuje tablica sa ekonomskim cijenama, s obzirom  da nije realno 

prikazan postotak participacije roditelja i Općine.  Potrebno je prikazati samo cijenu koju 

roditelji plaćaju sa pripadajućim olakšicama. 

 

Nakon rasprave zaključeno je da će se  Odluka o redovitim upisima i mjerilima za ostvarivanje 

prednosti pri upisu u vrtić za pedagošku godinu 2019./2020. korigirati sukladno prijedlozima 

Predsjednika Upravnog vijeća. 

 

Pedagoginja čita Prijedlog upisa za pedagošku godinu 2019./2020. koji je usvojen na 

Odgajateljskom vijeću. Navodi da će u Triblju nakon prijelaza iz jaslica u vrtićkim skupinama 

ostajti 14 slobodnih mjesta, a u jaslicama 5 slobodnih mjesta. U Bribiru je situacija drugačija. 

Iz jasličke skupine 9 djece bi trebalo prijeći u vrtićku skupinu, jer navršavaju 3 godine. Ukoliko 

bi se taj prijelaz realizirao, vrtićka skupina bi brojala 28 djece, što je značajni prekobroj u 

odnosu na Državni pedagoški standard i u potpunosti je onemogućen kvalitetan rad s djecom. 

Moguća varijanta kojom bi se zadovoljili DP standardi je da se iz jaslica u vrtić prebaci samo 

jedno, najstarije, dijete. U tom slučaju vrtićka skupina brojila bi 20 djece, a jaslice 12 djece, što 

je u skladu s DPS. Sukladno ovoj varijanti, ne bi bilo raspoloživih slobodnih mjesta ni u 

jaslicama ni u vrtiću. 

Ravnateljica navodi da je prikaza broj mjesta s obzirom na trenutnu lokaciju u Bribiru, no 

situacija bi se značajno promijenila preseljenjem u zgradu Općine, jer bi se otvorila još jedna 

odgojno-obrazovna skupina. Navodi kako će tražiti od Načelnika pisanu odluku da će se vrtić 

preseliti u prizemlje zgrade Općine.  

Predsjednik Upravnog vijeća i Vedran Švast smatraju da ta pisana odluka nije potrebna te da su 

osigurani novci za preuređenje prostora dovoljna garancija da će se vrtić preseliti. 



Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se djelatnici vrtića još malo strpe do preseljenja te da 

se ponovno primi prekobroj djece. 

Dragana Baričević Crnković u ime odgajatelja navodi da ju je strah da će se nekome od djece 

nešto desiti s obzirom na brojnost djece u skupini. Već 4 godine su skupine u Bribiru 

prekapacitirane i svake godine se obećava rješavanje situacije. Kaže da nam je do sad već 

mnogo puta nešto obećano, a nije se realizirano, što rezultira nepovjerenjem i strahom da se 

neće realizirati ni selidba u prostore  u zgradi Općine. Također, navodi da ni opcija koja je 

usvojena na Odgajateljskom vijeću nije savršena, jer bi djeca vrtićke dobi ostala u jasličkoj 

skupini te bi roditelji mogli postaviti pitanje zašto plaćaju jaslički program, a spadaju u vrtićki 

program. 

Ravnateljica moli Predsjednika Upravnog vijeća da i on postavi pitanje Osnivaču koji su realni 

rokovi za preseljenje. 

Dogovoreno je da će se pitanje upisa djece riješiti na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća kada 

završni upisni rok i kada bude raspolagali sa točnim brojem djece za koju su podneseni zahtjevi 

za upis u objekt Bribir. 

 

Ad 6. 

Ravnateljica prikazuje izmjene Sporazuma o razgraničenju troškova koje je uputila OŠ Josipa 

Pančića, a koje se odnose na sufinanciranje struje, vode i odvodnje.  

Škola je već ranije predložila izmjene, na koje su Ravnateljica i Predsjednik Upravnog vijeća 

odgovorili protuprijedlozima, no škola ih nije prihvatila. 

Škola navodi da su troškovi narasli od kad je vrtić uveo cjelodnevni rad. 

Vedran Švast predlaže da se ugrade kontrolna mjerila kako bi se točno utvrdilo koliko troši 

vrtić, a koliko škola. 

S obzirom na izglednu selidbu vrtića u nove prostore, zaključeno je da će se prihvatiti prijedloge 

škole koji se tiču izmjene Sporazuma o razgraničenju troškova. 

 

Ad 7. 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisničarka: Predsjednik Upravnog vijeća:                             

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

 


