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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

IZVOD IZ 

Z A P  I  S  N  I  K A 
 

s 59. sjednice Upravnog vijeća održane dana 12. ožujka 2019. (utorak) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/19-01/5, URBROJ: 2109-100-01-19-01 od 12. 

ožujka 2019. 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. Aleksandra Tot, tajnik 

8. Radovan Zadravec, viši stručni referent ZNR i javne nabave 

9. Milana Hozmec, sindikalni povjerenik 

 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi Upravnog vijeća uz 

materijale primili: 

1. Skraćeni zapisnik s 57. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 

003-02/19-01/2, URBROJ: 2109-100-01-19-03 

2. Skraćeni zapisnik s 58. telefonske sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Cipelica KLASE: 003-02/19-01/4, URBROJ: 2109-100-01-19-01 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje, Skraćeni zapisnik s 57. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/19-01/2, URBROJ: 2109-100-

01-19-03, od 07. veljače 2019. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 57. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/19-01/2, URBROJ: 2109-100-01-19-03, usvojen jednoglasno.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje, Skraćeni zapisnik s 58. telefonske 

sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/19-01/4, URBROJ: 

2109-100-01-19-01, od 28. veljače 2019. 
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„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je, 

Skraćeni zapisnik s 58. telefonske sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/19-01/4, URBROJ: 2109-100-01-19-01 usvojen jednoglasno. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red s 59. 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. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu Dječjeg 

vrtića Cipelica 

2. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o ostvarivanju prava na pristup 

informacijama  

3. Donošenje Odluke o odobrenju nabave kombi vozila procijenjene vrijednosti 

160.000,00 kuna bez PDV-a  

4. Davanje Suglasnosti za sklapanje ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme s 

radnicom raspoređenom na radno mjesto odgojitelja  

5. Donošenje Odluke o prestanku radnog odnosa temeljem zahtjeva za sporazumni raskid 

ugovora o radu  

6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto: 

a)  stručnog suradnika defektologa - rad na određeno puno radno vrijeme u okviru 

projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“; novootvoreni poslovi 

b)  odgojitelja; 2 izvršitelja - rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za 

bolovanje 

c)  odgojitelja- rad na određeno puno radno vrijeme; novootvoreni poslovi  

d)  spremačice 1 - rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje  

7. Razmatranje Zamolbe za povećanje koeficijenta za radna mjesta: spremačica, pralja, 

pomoćni kuhar i pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju  

8. Razmatranje Zamolbe roditelja/skrbnika – korisnika usluge o produljenju ugovorenog 

roka boravka djeteta u vrtiću  

9. Ostala pitanja 

 

 

Točka 1. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu 

Dječjeg vrtića Cipelica  

 

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

Uvodno obrazloženje dali su Gordana Šoltić Siladi, Aleksandra Tot i Radovan 

Zadravec. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 

U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Natalija Vikert, Predrag Vabec, Aleksandra Tot i 

Radovan Zadravec. 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu Dječjeg vrtića Cipelica. 
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 Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu Dječjeg vrtića Cipelica, 

donesen jednoglasno.  

 

 Radovan Zadravec napustio je sjednicu u 16.30 sati. 

 

 

Točka 2. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o ostvarivanju prava na 

pristup informacijama 

 

 Uvodno obrazloženje dala je Aleksandra Tot. 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o stavljanju van snage Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama. 

 

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

o stavljanju van snage Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama, donesena 

jednoglasno.  

 

 

Točka 3. Donošenje Odluke o odobrenju nabave kombi vozila procijenjene vrijednosti 

160.000,00 kuna bez PDV-a 

 

 Uvodno obrazloženje dala je Gordana Šoltić Siladi. 

 

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 odobrenju nabave kombi vozila procijenjene vrijednosti 160.000,00 kuna bez PDV-a. 

 

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

o odobrenju nabave kombi vozila procijenjene vrijednosti 160.000,00 kuna bez PDV-a, 

donesena jednoglasno.  

 

 

Točka 4. Davanje Suglasnosti za sklapanje ugovora o radu na neodređeno puno radno 

vrijeme s radnicom raspoređenom na radno mjesto odgojitelja 

 

 Uvodno obrazloženje dala je Gordana Šoltić Siladi. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Suglasnosti za sklapanje 

ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme s radnicom raspoređenom na radno 

mjesto odgojitelja. 
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Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Suglasnost za sklapanje ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme s radnicom 

raspoređenom na radno mjesto odgojitelja, dana jednoglasno. 

 

 

Točka 5. Donošenje Odluke o prestanku radnog odnosa temeljem zahtjeva za 

sporazumni raskid ugovora o radu 

 

 

 Uvodno obrazloženje dala je Gordana Šoltić Siladi. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o prestanku radnog odnosa temeljem zahtjeva za sporazumni raskid ugovora o radu. 

 

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

o prestanku radnog odnosa temeljem zahtjeva za sporazumni raskid ugovora o radu, 

donesena jednoglasno. 

 

Točka 6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto: 

 

 a)  stručnog suradnika defektologa - rad na određeno puno radno vrijeme u 

okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“; novootvoreni poslovi 

 

 Uvodno obrazloženje dala je Gordana Šoltić Siladi. 

 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 stručnog suradnika defektologa – rad na 

određeno puno radno vrijeme u okviru projekta Vrtić po Vašoj mjeri“; novootvoreni 

poslovi. 

 

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

o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog suradnika defektologa – rad na 

određeno puno radno vrijeme u okviru projekta Vrtić po Vašoj mjeri“; novootvoreni 

poslovi, donesena jednoglasno. 

 

 

b)  odgojitelja; 2 izvršitelja - rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za 

bolovanje 

 

 Uvodno obrazloženje dala je Gordana Šoltić Siladi. 

 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; 2 izvršitelja - rad na određeno 

puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje. 
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 Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja; 2 izvršitelja - rad na određeno 

puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje, donesena jednoglasno. 

 

c)  odgojitelja - rad na određeno puno radno vrijeme; novootvoreni poslovi  

 

  

 Uvodno obrazloženje dala je Gordana Šoltić Siladi. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 

 U raspravi su sudjelovali: Gordana Šoltić Siladi i Natalija Vikert 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja - rad na određeno puno radno 

vrijeme; novootvoreni poslovi. 

 

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

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja - rad na određeno puno radno 

vrijeme; novootvoreni poslovi, donesena jednoglasno. 

 

 

d)  spremačice 1 - rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje  

 

 Uvodno obrazloženje dala je Gordana Šoltić Siladi. 

 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 spremačice 1 - rad 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 - rad na određeno puno radno 

vrijeme; zamjena za bolovanje, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 7. Razmatranje Zamolbe za povećanje koeficijenta za radna mjesta: spremačica, 

pralja, pomoćni kuhar i pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju 

 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da radnice prijedloge visine koeficijenata 

upute sindikatima koji djeluju na području ustanove te daje na glasovanje ovakav 

prijedlog. 

 

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

jednoglasno zaključeno da radnice prijedloge visine koeficijenata upute sindikatima koji 

djeluju na području ustanove, a koji kolektivno pregovaraju u ime radnika s osnivačem, 

sukladno članku 51. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH, br. 

10/97, 107/07 i 94/13), a s obzirom da su u tijeku kolektivni pregovori.  
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Točka 8. Razmatranje Zamolbe roditelja/skrbnika – korisnika usluge o produljenju 

ugovorenog roka boravka djeteta u vrtiću  
 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se zatraži mišljenje procjene stručnog tima te 

opservacijskog tima o mogućnostima produljenja ugovorenog roka boravka djeteta u pisanom 

obliku te da se nakon primitka navedenih mišljenja odlučuje o zamolbi roditelja te daje na 

glasovanje ovakav prijedlog. 

 

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

jednoglasno zaključeno da će se o zamolbi roditelja odlučivati nakon primitka mišljenja 

procjene stručnog tima te opservacijskog tima o mogućnostima produljenja  ugovorenog roka 

boravka djeteta. 

 

 

Točka 9. Ostala pitanja 

 

Ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća da će se 29. ožujka 2019. održati 

konferencija „Rastimo zajedno“ u 11.30 sati.  

 

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

17:15 sati.  

 

 

KLASA: 003-02/19-01/5 

URBROJ: 2109-100-01-19-03 

Čakovec, 12. ožujka 2019. 

 

 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Tot Aleksandra   .  Ilija Okun 

M.P. 

 


