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Z A P I S N I K 

sa 6. sjednice Upravnog vijeća 
 

Sjednica je održana u četvrtak, 29.08.2019. u vremenu od 13,00  do 14,45 sati u 

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

 

Prisutni : 

Marijan Karlić, načelnik Vinodolske općine 

Boris Glavan, predsjednik 

Den Strizić, član 

Vedran Švast, član 

Dragana Baričević Crnković, članica 

Tanja Borić, član 

Dajana Jerčinović, ravnateljica 

Iva Baldo Karlić, zapisničarka 

 

Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća  – Predsjednik Upravnog 

vijeća 

2. Odluka o izboru dobavljača prema pozivu na dostavu ponuda za opremu soba 

dnevnog boravka djece - Predsjednik UV 

3. Izvješće o radu za 2018./19. pedagošku godinu - Pedagoginja 

4. Financijsko izvješće za period 1.1.2019. - 30.6.2019. – Ravnateljica 

5. Raspisivanje natječaja za odgojitelja prema projektu- Ravnateljica 

6. Razno:- obavijest o problemima u vezi procijepljenosti djece 
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Ad 1. 

 

Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća je verificiran. 

 

 

Ad 2. 

 

Povjerenstvo za provedbu nabave u sastavu Boris Glavan i Dajana Jerčinović sastalo se 

15.07.2019. kako bi otvorili pristigle ponude za nabavu MV/7/19. 

 

Zahtjev za dostavu ponuda s troškovnikom poslan je na tri adrese: ZZ Concept d.o.o., 

Škrinjica d.o.o. i Sliv oprema. U roku su zaprimljene dvije ponude i to od ZZ Concept d.o.o. 

i od Škrinjica d.o.o. Obje ponude zaprimljene su 10.07.2019. 

 

Isto Povjerenstvo se sastalo i 24.07.2019. kako bi pristigle ponude pregledalo i ocijenilo. 

Vrijednost ponude bez PDV-a tvrtke Škrinjica d.o.o. iznosi 138.965,00 kn. Svi traženi 

dokumenti su bili priloženi, jedino Potvrda o nepostojanju osnova za isključenje nije bila 

ovjerena kod javnog bilježnika.  

Vrijednost ponude bez PDV-a tvrtke Sliv oprema d.o.o. iznosi 154.124,00 kn. Nisu priložili 

svu natječajnu dokumentaciju.  

 

Ponuda Škrinjice d.o.o. u potpunosti zadovoljava kriterij cijene iz natječajne dokumentacije 

te je dogovoreno da ih se zatraži da u najkraćem mogućem roku dostave ovjerenu Potvrdu 

o nepostojanju osnova za isključenje. Škrinjica d.o.o. je istu poslala već 26.07.2019. 

 

Boris Glavan i Dajana Jerčinović predlažu članovima Upravnog vijeća da se za dobavljača 

za nabavu opreme za sobe dnevnog boravka izabere Škrinjica d.o.o. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

Dajana Jerčinović traži od Upravnog vijeća suglasnost da sklopi ugovor sa tvrtkom 

Škrinjica d.o.o. o nabavi opreme za sobe dnevnog boravka. Upravno vijeće daje suglasnost 

za sklapanje ugovora. 

 

 

Ad 3.  

 

Pedagoginja Iva Baldo Karlić prezentira Izvješće o radu za pedagošku godinu 2018./2019. 

Navodi koliko je radnih dana odrađeno, koliko je djece pohađalo vrtić, koliko je zaposlenih, 

koje su bitne zadaće ostvarene, osvrće se na stručno usavršavanje i suradnju, eko program 

te realizaciju projekta popodnevnog rada. 

 

Godišnje izvješće za pedagošku godinu 2018./2019. je jednoglasno usvojeno. 

 

 

 

 

 



Ad 4. 

 

Dajana Jerčinović prikazuje Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2019. do 

30.06.2019. 

 

Ukupni ostvareni prihodi u navedenom razdoblju iznosili su 3.057.158,00 kn. Prihodi od 

roditelja iznosili su 365.706,00kn, od škola 33.831,00 kn, iz općinskog proračuna 

963.425,00 te prihod od predujma od projekta popodnevnog rada 1.694.196,00 kn. 

 

Ukupni ostvareni rashodi u navedenom razdoblju iznosili su 1.967.016,00 kn. Posebno se 

vode rashodi iz proračuna, vlastitih sredstava i iz projekta. 

 

U navedenom razdoblju ostvaren je višak od 1.090.142,00 kn. 

 

Ravnateljica također navodi da je vrtić od 01.07.2019. ušao u sustav e-računa. 

Ravnateljica se obavezuje putem maila članovima Upravnog vijeća obrazložiti konto 3299 

iz financijskog izvješća. 

 

Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. je jednoglasno usvojeno. 

 

 

Ad 5. 

 

Ravnateljica objašnjava članovima Upravnog vijeća zašto je potrebno raspisati natječaje za 

djelatnike iz projekta popodnevnog rada. 

 

Izračunom je dokazano da će ostati preko 400.000,00 kn po osnovi plaća na bazi od 30 

mjeseci te je od HZZ-a zatraženo očitovanje smijemo li zaposliti još jednog odgajatelja, na 

što je došao pozitivan odgovor. S obzirom da na to i na veći broj djece s posebnim 

potrebama planira se zaposliti još jednog odgajatelja. To bi bio osmi odgajatelj na projektu. 

 

Božica Tomaić, koja je zaposlena kao nestručna zamjena, je zatražila sporazumni raskid 

ugovora o radu s obzirom da je dobila posao u struci u osnovnoj školi. Radni odnos se 

prekida 06.09.2019. Njenim odlaskom javlja se potreba za zapošljavanjem nove osobe. 

 

Narcisa-Ela Ciglenjak, koja je također zaposlena kao nestručna zamjena, najavila je da po 

isteku ugovora o radu koji ističe 11.11.2019. neće se javiti na natječaj niti nastaviti raditi u 

vrtiću, radi selidbe i ostalih privatnih razloga. Njenim odlaskom početkom studenog javlja 

se potreba za zapošljavanjem nove osobe.  

 

11.11.2019. ističe ugovor i Magdaleni Vranić, apsolventici predškolskog odgoja, koja je 

zaposlena kao nestručna zamjena. Radi isteka ugovora potrebno je raspisati natječaj. 

 

U prosincu ističe mandat ravnateljici te je potrebno raspisati natječaj i za radno mjesto 

ravnatelja. Dajana Jerčinović navodi da se ovaj natječaj obavezno mora objaviti u tiskanim 

medijima. 

 



Upravno vijeće daje suglasnost ravnateljici da pravovremeno raspiše natječaje za navedena 

radna mjesta. 

 

 

Ad 6. 

 

Ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća kako je vrtić obavezan vršiti provjeru 

redovne procijepljenosti djece. Tijekom vršenja provjere vrtić je zaprimio dopis pedijatrice 

Ines Kassal-Andrašević koja je uvidom u medicinsku dokumentaciju ustanovila da se 

potkrao nenamjerni propust te je dijete J. dobilo Potvrdu o obavljenom sistematskom 

zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić iako nije redovito 

procijepljeno. Ravnateljica je uspostavila kontakt s majkom djeteta koja je navela da je 

dijete loše reagiralo na cjepiva te da ide imunologu radi daljnih obrada. Početkom rujna u 

vrtić je stigla nova Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu 

predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić u kojoj u kojoj se dopušta boravak djeteta J. 

u vrtiću uz napomenu da se i dalje provodi obrada i alergološka testiranja na komponente 

cjepiva. 

 

Prema Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim 

vrtićima upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz 

Programa obveznih cijepljenja. 

 

Upravno vijeće je ravnateljici dalo suglasnost da postupi prema zakonu ukoliko dijete i dalje 

ne bude cijepljeno, a da za to nema zdravstvenih razloga. 

 

 

 

 

 

Zapisničarka: Predsjednik Upravnog vijeća:                             

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

 
 

 


