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Tribalj, 31.08.2020. 
KLASA: 601-02/20-05/01/09 

URBROJ: 2107-03-01-20-02 
 

Z A P I S N I K 

sa 15. sjednice Upravnog vijeća 
 

Sjednica je održana elektronskim putem u četvrtak, 27.08.2020. radi nepovoljne 

epidemiološke situacije. 

Prisutni : 

Boris Glavan, predsjednik 

Den Strizić, član 

Vedran Švast, član 

Dragana Baričević Crnković, članica 

Tanja Borić, članica 

Dajana Jerčinović, ravnateljica 

Iva Baldo Karlić, zapisničarka 

 

Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća – predsjednik Upravnog vijeća 

2. Izvještaj Povjerenstva za otvaranje pristiglih molbi za natječaj – predsjednik 

Povjerenstva Vedran Švast 

3. Odluka o zapošljavanju po provedenom natječaju – ravnateljica, predsjednik 

Upravnog vijeća 

4. Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu ustanove za pedagošku godinu 2019./2020. – 

pedagoginja Iva Baldo Karlić, ravnateljica, predsjednik Upravnog vijeća 

5. Usvajanje Financijskog izvješća za prvu polovicu 2020. – ravnateljica, predsjednik 

Upravnog vijeća 

6. Usvajanje Pravilnika o korištenju sustava video nadzora u DV ''Cvrčak i mrav'' - 

ravnateljica, predsjednik Upravnog vijeća 

7. Usvajanje Pravilnika o korištenju vlastitih prihoda - ravnateljica, predsjednik 

Upravnog vijeća 

8. Razno  

 

Članovima Upravnog vijeća su putem e-maila poslani svi relevantni dokumenti i objašnjenja 

po točkama dnevnog reda: 



1. Za prvu točku Dnevnog reda dostavljen je zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća 

 

2. Za drugu točku Dnevnog reda dostavljena je tablica sa popisom pristiglih molbi i 

popisom dostavljene dokumentacije kandidatkinja koje su se javile na natječaj za dva 

radna mjesta odgajateljice na određeno puno radno vrijeme.  

Pristigle molbe otvorilo je Povjerenstvo za otvaranje pristiglih molbi za natječaj u  

sastavu Vedran Švast, Dragana Baričević Crnković i Iva Baldo Karlić u četvrtak 

27.08.2020. u 14:30h. Povjerenstvo je utvrdilo da je pristiglo 8 molbi: Lee Kumić iz 

Rijeke, Magdalene Vranić iz Crikvenice, Paule Balas iz Grižana, Barbare Jerković iz 

Hreljina, Nataše Franelić iz Kostrene, Lane Gotvald iz Crikvenice, Sandre Polić 

Živković iz Škrljeva te Lidije Softić iz Crikvenice. Lea Kumić i Lana Gotvald poslale 

su svoju dokumentaciju putem e-maila, koji nije bio naveden u uvjetima natječaja kao 

opcija za dostavu dokumentacije. Također, molbe Lane Gotvald i Lidije Softić ne 

udovoljavaju uvjetima natječaja s obzirom da nisu odgajateljice. Molbe Lee Kumić, 

Magdalene Vranić, Paule Balas, Barbare Jerković, Nataše Franelić, i Sandre Polić 

Živković udovoljavaju uvjetima natječaja. 

3. Za treću točku Dnevnog reda dostavljen je prijedlog ravnateljice da se na dva radna 

mjesta odgajateljica prime Magdalena Vranić i Paula Balas s obzirom da su već bile 

zaposlene u našem vrtiću kao nestručne zamjene, ali su u međuvremenu diplomirale. 

 

4. Za četvrtu točku Dnevnog reda dostavljeno je Godišnje izvješće o radu ustanove za 

pedagošku godinu 2019./2020. te PPT prezentacija kojom se prikazuju najvažnije 

odrednice Godišnjeg izvješća radi lakšeg pregleda. 

 

5. Za petu točku Dnevnog reda dostavljeno je Financijsko izvješće za prvih šest mjeseci 

2020. godine sa pripadajućim obrazloženjem.  

 

6. Za šestu točku Dnevnog reda dostavljen je Pravilnik o korištenju sustava video nadzora 

u DV ''Cvrčak i mrav''. 

 

7. Za sedmu točku Dnevnog reda dostavljen je Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda. 

 

 

Suglasnosti po točkama Dnevnog reda članovi Upravnog vijeća trebali su dostaviti do kraja 

tekućeg dana. 

Den Strizić je poslao suglasnosti putem e-maila u 11:32 te navodi da je suglasan sa točkama 1., 

2., 3., 4., 5., 6., i 7. 

Vedran Švast je poslao suglasnosti putem e-maila u 15:08 te navodi da je suglasan sa točkama 

1., 2., 3., 4., 5., 6., i 7. 

Dragana Baričević Crnković je poslala suglasnosti putem e-maila u 15:26 te navodi da je 

suglasna sa točkama 1., 2., 3., 4., 5., 6., i 7. 



Tanja Borić je poslala suglasnosti putem e-maila u 15:34 te navodi da je suglasna sa točkama 

1., 2., 3., 4., 5., 6., i 7. 

 

S obzirom da su pristigle suglasnosti četiri od pet članova Upravnog vijeća zaključuje se 

sljedeće: 

− Verificira se Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća. 

− Na dva radna mjesta odgajateljica primaju se Magdalena Vranić i Paula Balas. 

− Usvaja se Godišnje izvješće o radu ustanove za pedagošku godinu 2019./2020. 

− Usvaja se Financijsko izvješće za prvih šest mjeseci 2020. godine. 

− Usvaja se Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u DV ''Cvrčak i mrav''. 

− Usvaja se Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda. 

 

Pod točkom 8. Dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 

 

 

Zapisničarka:                                                                                   Predsjednik Upravnog vijeća: 

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

 


