
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“, održane dana 15.02.2022. u prostorijama 
Dječjeg vrtića „Prečko“ s početkom u 17:30 sati. 
NAZOČNI: 
-Monika Pažur – predstavnica osnivača 
-Jagoda Novak – predstavnica osnivača 
-Štefica Jakopec – predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika DV Prečko 
-Helena Duić – predstavnica roditelja djece korisnika usluga DV Prečko 
NENAZOČNI: 
- Mirjana Pripužić – predstavnica osnivača 
OSTALI NAZOČNI: Mirjana Celić, ravnateljica, predstavnica sindikata SOMK – Mihaela Popović i 
Mirela Hopp Pros, tajnica 
Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednica Upravnog vijeća Monika Pažur. Utvrđuje se da je 
prisutna većina članova Upravnog vijeća, što znači da Upravno vijeće ima kvorum te da mogu 
donositi pravovaljane odluke i predlaže sljedeći 
Dnevni red: 

1. Verificiranje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ održane 
28.01.2022. godine i izvješće ravnateljice između dvije sjednice 

2. Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 
3. Odluka o žalbi Josipa Hrgovića 
4. Odluka o žalbi roditelja S.Š. zbog neprihvaćanja djeteta u jaslički program 
5. Odluka o prigovoru psihologinje Kosjenke Lovrec Marinović 
6. Odluka povodom dopisa ravnateljice od 28.01.2022. 
7. Odluka o prigovoru sindikalne povjerenice Sanje Pavelić 
8. Izvješće prosvjetne inspekcije 
9. Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja na određeno (Montessori / kompl. u 

trud.) 
10.  Prijedlog za izmjenu Pravilnika o radu upravnog vijeća 
11.  Rasprava o prijedlogu za donošenje Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u DV 

„Prečko“ 
12. Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja od 01.03.2022. godine 
13. Razno (dopuna: Odluka o stimulaciji Bojani Ber Damjanović) 

Dnevni red je prihvaćen i donesene su sljedeće: 

ODLUKE I ZAKLJUČCI 

Ad-1 
Zaključak 

Verificira se zapisnik s prethodne 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ i prihvaća 
se izvješće ravnateljice o radu između dvije sjednice 
 
AD-2 

Odluka 

Poništava se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Prečko“ objavljen u 



Narodim novinama dana 10.12.2021. godine. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u N.N. i oglasnim i mrežnim stranicama vrtića. 

AD-3 

Zaključak 

Utvrđuje se da je napravljen propust administrativno-tehničke prirode kod zaprimanja zamolbe 

Josipa Hrgovića, ali se odluka o izboru ne može mijenjati. Odgojitelj Josip Hrgović potiče se da se 

prijavi na sljedeći natječaj. 

AD-4 

Odluka 

Odbija se žalba roditelja budući da dijete Josip Škrinjarić navršava godinu dana 19.03.2022. 

godine i trenutno u vrtiću nema slobodnog mjesta za upis u jaslice. 

AD-5 

Zaključak 

Stručni tim u cijelosti treba biti uključen u sve elemente upisa i prijelaza djeteta u vrtić u skladu 

s Pravilnikom o upisu djeteta, a što je već i dogovoreno na sastanku stručnog tima i ravnateljice 

od 14.2.2022.  

AD-6 

Zaključak 

Zapisnici Upravnog vijeća moraju biti objavljeni na oglasnim pločama i mrežnim stranicama 

vrtića. 

AD-7 

Zaključak 

O modalitetu sudjelovanja na Upravnom vijeću dogovaraju se sindikati između sebe te su o 

tome dužni obavijestiti ravnateljicu i Upravno vijeće. 

AD-8 

Odluka 

Prihvaća se izvješće ravnateljice o inspekcijskom nadzoru od strane Prosvjetne inspekcije. 

AD-9 

Odluka 

Raspisuje se natječaj za dvije odgojiteljice na određeno vrijeme radi zamjena odsutnih radnica. 

AD-10 

Zaključak 

Predlaže se proučiti Pravilnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ i Pravilnik o načinu 

i postupku zapošljavanja u DV „Prečko“ pa će se na sljedećoj sjednici raspraviti donošenje istih. 

Ravnateljica predlaže usklađenje Pravilnika o radu s Kolektivnim ugovorom. 

AD-10 

Odluka 

Predlaže se Osnivaču da za vršiteljicu dužnosti ravnatelja od 01.03.2022. godine imenuje 

psihologinju Kosjenku Lovrec-Marinović do izbora ravnatelja po raspisanom natječaju, a najduže 

do godinu dana. S donesenom odlukom upoznata je ravnateljica Mirjana Celić 

 



AD-10 

Odluka 

Računovodstveno-administrativnoj radnici Bojani Ber Damjanović isplatit će se stimulacija od 

5% na plaću za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine za poslove obračuna i naplate 

posebnih programa. Isplata će se izvršiti iz sredstava od zakupa poslovnih prostora. 

Sjednica završava u 20:30 

Zapisnik sastavila: 

Hopp Pros Mirela 

 

       PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 

          Monika Pažur 

 


