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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

IZVOD IZ 

Z A P  I  S  N  I  K A 
 
s 32. sjednice Upravnog vijeća održane dana 5. prosinca 2017. (utorak) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/17-01/14, URBROJ: 2109-100-01-17-01 od 1. 

prosinca 2017. sazvao predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je sjednicu u 16.15 sati.  

 

SJEDNICI SU NAZOČNI:                                         

1. Ilija Okun, predstavnik osnivača, predsjednik Upravnog vijeća 

2. Natalija Vikert, predstavnica osnivača 

3. Predrag Vabec, predstavnik osnivača  

4. Silvio Pintarić, predstavnik roditelja  

5. Đurđica Golik, predstavnica radnika 

6. Gordana Šoltić Siladi, ravnatelj 

7.  Tot Aleksandra, tajnik 

8. Radovan Zadravec, viši stručni referent za zaštitu na radu i javnu  nabavu 

9. Milana Stanivuković, sindikalni povjerenik 

 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi uz materijale primili: 

 Skraćeni zapisnik s 31. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 

003-02/17-01/13, URBROJ: 2109-100-01-17-03. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 31. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/17-01/13, URBROJ: 2109-100-

01-17-03, od 16. studenog 2017. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 31. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/17-01/13, URBROJ: 2109-100-01-17-03, usvojen jednoglasno. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red s 32. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica. 

 

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

jednoglasno usvojen sljedeći  
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D N E V N I  R E D 

 
1. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 

2017.  

2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 2018.  

3. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica  

4. Utvrđivanje izmjena ugovornih odredaba o pravima i obvezama roditelja/skrbnika i 

Dječjeg vrtića Cipelica za cijelo vrijeme boravka djeteta u Dječjem vrtiću Cipelica – u 

slučaju kad oba roditelja rade u inozemstvu  

5. Obavijest o organizaciji rada tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana; 

6. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana 

7. Donošenje Odluke o isplati sredstava za dar djetetu  

8. Razmatranje Zamolbe Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju i 

Samostalnog sindikata Hrvatske o isplati neoporezivog iznosa, prigodne nagrade – 

božićnice  

9. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja: 

a) za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme – zamjena za 

bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust  

b) za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme – zamjena za 

bolovanje 

c)  za radno mjesto administrativno-računovodstvenog djelatnika na neodređeno puno 

radno vrijeme – novootvoreni poslovi  

10. Ostala pitanja 

 
Točka 1. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana nabave Dječjeg vrtića 

Cipelica za 2017.  

 

 Uvodno obrazloženje dali su Gordana Šoltić Siladi i Radovan Zadravec. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Gordana Šoltić Siladi, Ilija Okun i Silvio Pintarić. 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o usvajanju Rebalansa Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 2017.  

 

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

o usvajanju Rebalansa Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 2017., donesena 

jednoglasno. 
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Točka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 2018.  

 

 Uvodno obrazloženje dali su Gordana Šoltić Siladi i Radovan Zadravec. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o usvajanju Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 2018.  

 

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

o usvajanju Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 2018. , donesena jednoglasno. 

  

Radovan Zadravec, viši stručni referent za zaštitu na radu i javnu  nabavu, napustio 

je sjednicu Upravnog vijeća.  

 

 

Točka 3. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica  

 

 Uvodno obrazloženje dao je Ilija Okun. 

 Ravnateljica iznosi da je Prethodna suglasnost dana jednoglasno. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Pravilnika o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica. 

 

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

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Cipelica, donesen jednoglasno. 

 

 

Točka 4. Utvrđivanje izmjena ugovornih odredaba o pravima i obvezama 

roditelja/skrbnika i Dječjeg vrtića Cipelica za cijelo vrijeme boravka djeteta u Dječjem 

vrtiću Cipelica – u slučaju kad oba roditelja rade u inozemstvu  

 

 Uvodno obrazloženje dale su Gordana Šoltić Siladi i Aleksandra Tot.  

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Gordana Šoltić Siladi, Ilija Okun, Natalija Vikert i 

Aleksandra Tot. 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o izmjenama ugovornih odredaba o pravima i obvezama roditelja/skrbnika i Dječjeg 

vrtića Cipelica za cijelo vrijeme boravka djeteta u Dječjem vrtiću Cipelica – u slučaju 

kad oba roditelja rade u inozemstvu. 

 

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

o izmjenama ugovornih odredaba o pravima i obvezama roditelja/skrbnika i Dječjeg 

vrtića Cipelica za cijelo vrijeme boravka djeteta u Dječjem vrtiću Cipelica – u slučaju 

kad oba roditelja rade u inozemstvu, donesena jednoglasno. 
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Točka 5. Obavijest o organizaciji rada tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana 

 

 Ravnateljica je obavijestila o organizaciji rada tijekom božićnih i novogodišnjih 

blagdana. 

   

 

Točka 6. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja tijekom božićnih i novogodišnjih 

blagdana  

 

 

 Ravnateljica daje prijedlog imenovanja. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Gordana Šoltić Siladi i Đurđica Golik. 

   

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o imenovanju voditelja tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana. 

 

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

o imenovanju voditelja tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 7. Donošenje Odluke o isplati sredstava za dar djetetu  

 Uvodno obrazloženje dale su Gordana Šoltić Siladi i Aleksandra Tot. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Gordana Šoltić Siladi i Predrag Vabec. 

 

  Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o isplati sredstava za dar djetetu. 

 

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

o isplati sredstava za dar djetetu, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 8. Razmatranje Zamolbe Sindikata radnika u predškolskom odgoju i 

obrazovanju i Samostalnog sindikata Hrvatske o isplati neoporezivog iznosa, prigodne 

nagrade – božićnice  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća navodi da osnivač planira isplatiti božićnice, međutim 

još uvijek se ne zna iznos isplate. Navodi da će se nakon što osnivač donese odluku, održati 

telefonska sjednica Upravnog vijeća. 

 

 

Točka 9. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja: 

a) za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme – zamjena za 

bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust  

 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 
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 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme – 

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 na određeno puno radno vrijeme – 

zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust, donesena jednoglasno. 

 

b) za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme – zamjena za 

bolovanje 

 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme – 

zamjena za bolovanje. 

 

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

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme – 

zamjena za bolovanje, donesena jednoglasno. 

 

 

c)  za radno mjesto administrativno-računovodstvenog djelatnika na neodređeno 

puno radno vrijeme – novootvoreni poslovi  

 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o raspisivanju natječaja za radno administrativno-računovodstvenog djelatnika na 

neodređeno puno radno vrijeme – novootvoreni poslovi. 

 

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

o raspisivanju natječaja za radno administrativno-računovodstvenog djelatnika na 

neodređeno puno radno vrijeme – novootvoreni poslovi, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 10. Ostala pitanja 

 

 Milana Stanivuković podnosi izvješće o službenom putovanju u Grčku u sklopu 

projekta eTwinning.  

 Natalija Vikert zatražila je izvješće o puknuću cijevi u pisanom obliku za iduću 

sjednicu.  

 

 Nitko više nije tražio riječ, pa je predsjednik Upravnog vijeća zaključio sjednicu u 

17.15 sati. 
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KLASA: 003-02/17-01/14 

URBROJ: 2109-100-01-17-03 

Čakovec, 5. prosinca 2017. 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Tot Aleksandra   .  Ilija Okun 

 M.P. 

 

 


