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Tribalj, 02.03.2020. 

KLASA: 601-02/20-05/01/01 

URBROJ: 2107-03-01-20-02 

 

Z A P I S N I K 

sa 10. sjednice Upravnog vijeća 
 

Sjednica je održana u četvrtak, 27.02.2020. u vremenu od 13,00  do 15,00 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, članica 

 

Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća  – Predsjednik Upravnog 

vijeća  

2. Izvješće povjerenstva za nabavu i odabir dobavljača prema Pozivima za dostavu 

ponuda - Predsjednik UV  

3. Financijsko izvješće za 2019. godinu - Ravnateljica 

4. Raspisivanje natječaja  za odgojitelje (popodnevni rad) – Ravnateljica 

5. Imenovanje zamjenice Ravnateljice- prijedlog Ravnateljica 

6. Razno: adaptacija prostora za vrtić u Bribiru 

 natječaj za izgradnju vrtića u Triblju 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

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


Ad 1.  

Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno verificiran. 

 

Ad 2. 

Predsjednik Upravnog vijeća Boris Glavan i ravnateljica Dajana Jerčinović činili su 

Povjerenstvo za otvaranje ponuda. Povjerenstvo za otvaranje ponuda sastalo se 21.02.2020. 

Upiti za dostavu ponuda za robu široke potrošnje, mesa i mesnih proizvoda, mlijeka i mliječnih 

proizvoda, smrznutih proizvoda, voća i povrća te materijala za higijensku potrebu poslani su 

13.01.2020. na po tri adrese iz svake kategorije. 

Upiti za dostavu ponuda za robu široke potrošnje poslani su tvrtkama Gavranović d.o.o. , Pert 

d.o.o. i Trgovina Krk. Zaprimljena je samo jedna ponuda – tvrtke Trgovina Krk u vrijednosti 

od 40.296,44 kn.  

Upiti za dostavu ponuda za meso i mesne proizvode poslani su tvrtkama Mesnica Uremović, 

PIK Vrbovec d.o.o. i Vajda d.d. Zaprimljena je samo jedna ponuda – tvrtke Mesnica Uremović 

u vrijednosti od 50.774,00 kn. 

Upiti za dostavu ponuda za mlijeko i mliječne proizvode poslani su tvrtkama Gavranović d.o.o., 

Trgovina Krk i Prehrambena industrija Vindija d.d. Zaprimljene su tri ponude – tvrtke 

Gavranović d.o.o. u vrijednosti od 34.804,00 kn, tvrtke Trgovina Krk u vrijednosti od 38.416,84 

kn te tvrtke Prehrambena industrija Vindija d.d. u vrijednosti od 19.940,00 kn. 

Upiti za dostavu ponuda za smrznute proizvode poslani su tvrtkama Kanasta d.o.o., Pert d.o.o. 

i Ledo d.o.o. Zaprimljena je samo jedna ponuda – tvrtke Ledo d.o.o. u vrijednosti od 40.278,50 

kn. 

Upiti za dostavu ponuda za materijale za higijensku potrebu i njegu poslani su tvrtkama Alca 

d.o.o., Bon – Ton d.o.o. i Saponia d.o.o. Zaprimljene su tri ponude – tvrtke Alca d.o.o. u 

vrijednosti od 14.761,51 kn, tvrtke Bon – Ton d.o.o. u vrijednosti od 14.181,10 kn te od tvrtke 

Saponia d.o.o. u vrijednosti od 7.491,20kn, ali sa nepotpunim troškovnicima. 

Upiti za dostavu ponuda za voće i povrće poslani su tvrtkama Tutti frutti – FMB d.o.o., 

Trgovina Krk i Pavlomir d.o.o. Nije zaprimljena niti jedna ponuda. 

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se ugovori sklope sa tvrtkama Trgovina Krk za robu 

široke potrošnje, Mesnicom Uremović za nabavu mesa i mesnih proizvoda, Prehrambenom 

industrijom Vindija d.d. za nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda, Ledo d.o.o. za nabavu 

smrznutih proizvoda te sa tvrtkom Bon – Ton d.o.o. za nabavu materijala za higijensku potrebu 

i njegu. 

Ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

S obzirom da nisu zaprimljene ponude za nabavu voća i povrća, predsjednik Upravnog vijeća 

predlaže da se odmah ponovi postupak nabave za ovu kategoriju. Rok za dostavu ponuda je 

06.03.2020. Povjerenstvo za otvaranje ponuda će se potom sastati, otvoriti i pregledati ponude 



te o istome obavijestiti članove Upravnog vijeća putem maila kako bi mogli dati suglasnost. 

Suglasnosti dane putem maila potvrdit će se na idućoj sjednici Upravnog vijeća. 

Ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 3. 

Ravnateljica Dajana Jerčinović podnosi Financijsko izvješće za 2019. godinu.  

Ukupni ostvareni prihodi iznose 4.709.930,00 kn, a zbroj su prihoda iz općinskog proračuna 

(2.203.129,00 kn), prihoda od prodaje robe te pruženih usluga (61.678,00 kn), prihoda od 

upravnih i administrativnih prostojbi (748.463,00 kn), prihoda od imovine (2.464,00 kn), 

prihoda iz općeg proračuna – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

(1.694.196,00 kn) te donacija (10.000,00 kn). Ostvareni prihodi su viši od planiranih. 

Ukupni ostvareni rashodi iznose 4.260.095,00 kn. Odnose se na rashode za zaposlene 

(2.999.436,00 kn) te materijalne rashode (1.003.827,00 kn). Rashodi su prikazani podijeljeni u 

područje realizacije općinskog proračuna, područje realizacije vlastitih sredstava te područje 

realizacije projekta popodnevnog rada. 

Ostvaren je višak u iznosu od 449.835,00 kn. 

 

Den Strizić konstatira kako se posljednjih godina vrtić ustabilio na 2.050.000,00 kn iz 

općinskog proračuna. 

Ravnateljica iskazuje bojazan skorašnjim ulaskom u riznicu; boji se kako će sve to funkcionirati 

te kako neće imati uvid u rashode. Den Strizić predlaže da on i ravnateljica imaju redovite česte 

konzultacije na kojima će imati uvid u sve kontne pozicije. Boris Glavan napominje kako će 

trebati više pažnje pri knjiženju. 

Ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća da su do sada dostavljena 4 Zahtjeva za 

nadoknadom sredstava pri realizaciji projekta popodnevnog rada. Zaprimljeni su odgovori na 

prvi i drugi zahtjeva za nadoknadom sredstava. 

 

S obzirom da nitko nema primjedbi na prikazano Financijsko izvješće za 2019. godinu, isto je 

jednoglasno usvojeno. 

 

Ad 4. 

Ravnateljica traži dozvolu za raspisivanje natječaja za 2 radna mjesta odgajateljica s obzirom 

da dvjema odgajateljicama koje su zaposlene kao nestručne zamjene početkom travnja istječe 

ugovor o radu sklopljen na 5 mjeseci koliko dozvoljava Zakon o predškolskom odgoju i 

obrazovanju. 

Članovi Upravnog vijeća suglasni su da ravnateljica raspiše natječaj za 2 radna mjesta 

odgajateljica. 



Ad 5. 

Ravnateljica navodi da prema članku 59. Statuta Dječjeg vrtića ''Cvrčak i mrav''  ima pravo 

imenovati zamjenika ravnatelja u situacijama spriječenosti ravnatelja.  

Za zamjenicu ravnatelja predlaže Ivu Baldo Karlić, koja zadovoljava sve uvjete. 

Sukladno članku 59., Upravno vijeće utvrđuje da je Iva Baldo Karlić suglasna da obavlja 

poslove zamjenika ravnatelja.  

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su suglasni da se Ivu Baldo Karlić imenuje zamjenicom 

ravnatelja po ukazanim potrebama u situacijama spriječenosti ravnatelja. Svaka konkretna 

situacija spriječenosti ravnatelja utvrdit će se pojedinačno zasebnim rješenjem ravnatelja. U 

periodu obavljanja poslova zamjenika ravnatelja Iva Baldo Karlić ima pravo na razmjernu 

naknadu plaće ravnatelja. 

 

Ad 6. 

Predsjednik Upravnog vijeća i ravnateljica obavještavaju članove Upravnog vijeća kako 

redovito prate radove adaptacije prostora za vrtić u općinskoj zgradi. Krajnji rok za izvršenje 

ugovora je 24.04.2020. Izvođač radova je uvažio do sada dane sugestije. Započeli su radovi i 

na vrtićkom igralištu. Bilo je prijepora oko postavljanja zaštitne ograde, no dogovoreno je da 

će se ista postaviti, iako se ne zna rok postavljanja. Dragana Baričević Crnković kao predstavnik 

odgajatelja navodi kako odgajatelji ne planiraju koristiti prednji dio vanjskog prostora dok se 

ne postavi ograda. Predsjednik Upravnog vijeća navodi da je potrebno napraviti i plan 

evakuacije, uspostaviti kontakt s osobom koja vrši nadzor nad radovima te da prostor mora 

proći tehnički pregled. 

Završen je natječaj za izgradnju novog vrtića u Triblju, no još se čeka odgovor nadležnog 

ministarstva vezan za proceduru izdavanja natječaja. Jedna zaprimljena ponuda je veoma 

konkurentna te se uskoro očekuje odluka o odabiru izvođača. 

Ravnateljica navodi kako smo od Ministarstva znanosti i obrazovanja dobili preporuke u slučaju 

postupanja vezano uz širenje virusa COVID-19. 

 

 

 

Zapisničarka:                                                    Predsjednik Upravnog vijeća:                             

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

 

 

 

  

                                                                                             



 


