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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 
UPRAVNO VIJEĆE 
VUKOVARSKA 15 
ČAKOVEC 
 
 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 
sa 4. sjednice Upravnog vijeća održane dana 19. travnja 2016. (utorak) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 
 
 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/16-01/4, URBROJ: 2109-100-04-16-01 od 15. 
travnja 2016. sazvao predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun.  
 

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je sjednicu u 16.15 sati.   
 

SJEDNICI SU NAZOČNI:                                         
1. Ilija Okun, predstavnik Grada, predsjednik Upravnog vijeća 
2. Natalija Vikert, predstavnica Grada 
3. Vesna Zadravec, predstavnica Grada  
4. Silvio Pintarić, predstavnik roditelja  
5. Đurđica Golik, predstavnica radnika 
6.         Gordana Šoltić Siladi, vršiteljica dužnosti ravnatelja 
7.  Novak Aleksandra, tajnica 
8. Milana Stanivuković, sindikalni povjerenik 

 
 

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi uz materijale primili: 
1. Odluku o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Cipelica 

(KLASA: 021-05/16-01/73, URBROJ: 2109/2-01-16-02) od 17. ožujka 2016. 
2. Zamolbu sindikalnog povjerenika za prisustvovanje na sjednicama Upravnog 

vijeća  
3. Skraćeni zapisnik s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića Cipelica 
4. Skraćeni zapisnik s 2. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Cipelica 
5. Skraćeni zapisnik s 3. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Cipelica 
 

 
Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 1. 

(konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća KLASE: 003-02/16-01/2, URBROJ: 2109-73-
04-16-03 od 9. ožujka 2016. 

 
„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Skraćeni zapisnik s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća KLASE: 003-02/16-
01/2, URBROJ: 2109-73-04-16-03 od 9. ožujka 2016., usvojen jednoglasno. 
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Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 2. (telefonske) 

sjednice Upravnog vijeća KLASE: 003-02/16-01/2, URBROJ: 2109-73-04-16-01 od 23. 
ožujka 2016. 

 
„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Skraćeni zapisnik s 2. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća KLASE: 003-02/16-01/2, 
URBROJ: 2109-73-04-16-01 od 23. ožujka 2016., usvojen jednoglasno. 
 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 3. (telefonske) 
sjednice Upravnog vijeća KLASE: 003-02/16-01/3, URBROJ: 2109-73-04-16-01 od 1. 
travnja 2016. 

 
„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Skraćeni zapisnik s 3. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća KLASE: 003-02/16-01/3, 
URBROJ: 2109-73-04-16-01 od 1. travnja 2016., usvojen jednoglasno. 
 

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi na stol primili prijedlog dopune 
Dnevnog reda na način da se dodaje nova točka 4. koja glasi: „Donošenje Odluke o 
raspisivanju javnog natječaja za upis djece u Dječji vrtić Cipelica za pedagošku godinu 
2016./2017.“, a dosadašnja točka 4. i točka 5. postaju točka 5. i točka 6. 
 

Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog dopune Dnevnog reda na 
način da se dodaje nova točka 4. koja glasi: „Donošenje Odluke o raspisivanju javnog 
natječaja za upis djece u Dječji vrtić Cipelica za pedagošku godinu 2016./2017.“, a 
dosadašnja točka 4. i točka 5. postaju točka 5. i točka 6. 

 
„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

jednoglasno dopunjen Dnevni red na način da se dodaje nova točka 4. koja glasi: 
„Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za upis djece u Dječji vrtić Cipelica 
za pedagošku godinu 2016./2017.“, a dosadašnja točka 4. i točka 5. postaju točka 5. i 
točka 6. 
 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje dopunjeni Dnevni red s 4. sjednice 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica. 
 

„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 
jednoglasno usvojen sljedeći  
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Upućivanje prijedloga Statuta Dječjeg vrtića Cipelica Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na prethodnu suglasnost 

2. Upućivanje prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
Cipelica Gradskom vijeću Grada Čakovca na prethodnu suglasnost  

3. Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica: 
a) Donošenje Pravilnika  
b) Upućivanje Pravilnika Gradskom vijeću Grada Čakovca na suglasnost  

4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za upis djece u Dječji vrtić Cipelica 
za pedagošku godinu 2016./2017. 

5. Kadrovska pitanja: 
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a) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja  – 
novootvoreni poslovi  

b) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – zamjena 
za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust 

c) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuhara – zamjena za 
bolovanje 

6. Ostala pitanja 
 
 
Točka 1. Upućivanje prijedloga Statuta Dječjeg vrtića Cipelica Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na prethodnu suglasnost  
 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 
U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Gordana Šoltić Siladi, Đurđica Golik, Novak 

Aleksandra. 
 
Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na utvrđivanje prijedlog Statuta 

Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-01). 
 
„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-
04-16-01), utvrđen jednoglasno. 
 

Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Zaključka o upućivanju 
prijedloga Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-
100-04-16-01) Gradskom vijeću Grada Čakovca na prethodnu suglasnost. 

 
„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Zaključak o upućivanju prijedloga Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-
01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-01) Gradskom vijeću Grada Čakovca na prethodnu 
suglasnost, donesen jednoglasno. 
 
 
Točka 2. Upućivanje prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Cipelica Gradskom vijeću Grada Čakovca na prethodnu suglasnost  
 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 
U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Gordana Šoltić Siladi, Silvio Pintarić, Novak 

Aleksandra. 
 
Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na utvrđivanje prijedlog 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 003-
05/16-01/9, URBROJ: 2109-100-04-16-01). 

 
„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica 
KLASA: 003-05/16-01/9, URBROJ: 2109-100-04-16-01), utvrđen jednoglasno. 

 
Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Zaključka o upućivanju 

prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica 
KLASA: 003-05/16-01/9, URBROJ: 2109-100-04-16-01) Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na prethodnu suglasnost. 
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„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Zaključak o upućivanju prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Cipelica KLASA: 003-05/16-01/9, URBROJ: 2109-100-04-16-01 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na prethodnu suglasnost, donesen jednoglasno. 
 

 
Točka 3. Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica 
 

a) Donošenje Pravilnika  
 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 
U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Gordana Šoltić Siladi, Vesna Zadravec, Silvio 

Pintarić. 
 
Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica. 
 
„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica, donesen jednoglasno. 
 
 

b) Upućivanje Pravilnika Gradskom vijeću Grada Čakovca na suglasnost  
 

Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Zaključka o upućivanju 
Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica (KLASA: 003-05/16-
01/12, URBROJ: 2109-100-04-16-01) Gradskom vijeću Grada Čakovca na suglasnost. 

 
„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Zaključak o upućivanju Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić 
Cipelica (KLASA: 003-05/16-01/12, URBROJ: 2109-100-04-16-01) Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na suglasnost, donesen jednoglasno. 
 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za upis djece u Dječji vrtić 
Cipelica za pedagošku godinu 2016./2017. 
 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 
U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Gordana Šoltić Siladi, Natalija Vikert, Novak 

Aleksandra. 
 
Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o raspisivanju javnog natječaja za upis djece u Dječji vrtić Cipelica za pedagošku 
godinu 2016./2017. 

 
„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka 

o raspisivanju javnog natječaja za upis djece u Dječji vrtić Cipelica za pedagošku 
godinu 2016./2017., donesena jednoglasno. 
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Točka 5. Kadrovska pitanja: 
a) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja  – 

novootvoreni poslovi  
 

Obrazloženje je dala vršiteljica dužnosti ravnateljice Gordani Šoltić Siladi. 
Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 
Nitko nije tražio riječ. 
 
Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja  – novootvoreni poslovi. 
 
„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja  – novootvoreni poslovi, donesena 
jednoglasno. 

 
 

a) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – 
zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust 

 
Obrazloženje je dala vršiteljica dužnosti ravnateljice Gordani Šoltić Siladi. 
Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 
Nitko nije tražio riječ. 
 
Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja - zamjena za bolovanje, rodiljni i 
roditeljski dopust. 

 
„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja - zamjena za bolovanje, rodiljni i 
roditeljski dopust, donesena jednoglasno. 
 

b) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuhara – 
zamjena za bolovanje 

 
Obrazloženje je dala vršiteljica dužnosti ravnateljice Gordani Šoltić Siladi. 
Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 
Nitko nije tražio riječ. 

 
Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuhara – zamjena za bolovanje. 
 

„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka 
o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuhara – zamjena za bolovanje, donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 6. Ostala pitanja   
 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 
U raspravi su sudjelovali: Gordana Šoltić Siladi Silvio Pintarić, Đurđica Golik, 

Natalija Vikert, Vesna Zadravec. 
Predsjednik Upravnog vijeća zatvorio je raspravu i zaključio sjednicu u 17.06 sati.  
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KLASA: 003-02/16-01/4 
URBROJ: 2109-100-04-16-03 
Čakovec, 19. travanj 2016. 
 
TAJNICA      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
Novak Aleksandra   .  Ilija Okun 

 


