
                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

           OPĆINA KAPTOL 

               Općinski načelnik          
 

KLASA: 601-01/20-01/10 
URBROJ: 2177/05-02-20-3 
Kaptol, 09. lipnja 2020. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

SA 1. (KONSTITUIRAJUĆE) SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEĆJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

 

Kaptol, 09. lipnja 2020. godine 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA :Damir Poljanac, Ljubica Novak, Josip Soudek  

 

OSTALI NAZOČNI: općinski načelnik, Mile Pavičić I Ivona Pečur, privremena ravnateljica 

Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.  

 

Općinski načelnik Općine Kaptol u ime osnivača, Općine Kaptol, sazvao je konstituirajuću 

sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kaptol te utvrdio kako su sva tri člana koje je imenovao 

osnivač prisutni sjednici. Zamolio je Josipa Soudeka da vodi bilješke sa ove sjednice te o istoj 

sastavi Zapisnik. Nadalje je predložio dnevni red ove 1. konstituirajuće sjednice:  

 

 Dnevni red: 

 

1. Verifikacija mandata imenovanih članova Upravnog vijeća  

2. Izbor predsjednika Upravnog vijeća  

3. Različito 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

 



Realizacija dnevnog reda 

 

Ad 1.  Verifikacija mandata imenovanih članova Upravnog vijeća 

 

Općinski načelnik Općine Kaptol otvorio je prvu točku dnevnog reda te naglasio kako su prema 

odluci  Općinskog vijeća Općine Kaptol o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Bambi“ Kaptol sve tri osobe prisutne, odnosno Ljubica Novak, Damir Poljanac i Josip Soudek 

samim time postaju punopravni članovi Upravnog vijeća novoosnovanog vrtića. Kao 

predsjedavajući, načelnik je naglasio kako se po ovoj točci ne raspravlja niti ne glasuje, odnosno 

samo se sim prisutnima daje na znanje odluka osnivača vrtića.  

 

Ad 2.) Izbor predsjednika Upravnog vijeća 

 

Predsjedavajući je otvorio drugu točku dnevnog reda te konstatirao kako netko od prisutnih 

mora prihvatiti ulogu predsjednika. Gospodin Mile Pavičić predložio je je Ljubicu Novak za 

predsjednicu jer je ista diplomirana pravnica i možda najkompetentnija osoba za ovo mjesto. 

Budući da nije bilo drugih prijedloga, pristupilo se glasovanju. Jednoglasnom odlukom članova 

Upravnog vijeća Ljubica Novak izabrana je za predsjednicu. Predsjedavajući se zahvalio 

gospođi Ljubici Novak, čestitao na izboru te prepustio daljnje vođenje sjednice.  

 

Ad 3.) Različito 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je treću točku dnevnog reda te zahvalila na ukazanom 

povjerenju. Pod točkom različito članovi Upravnog vijeća upoznali su se sa imenovanom 

privremenom ravnateljicom te dogovorili daljnji tijek aktivnosti i rada. Dodatnih pitanja nije 

bilo te je predsjednica zaključila sjednicu u 13:00 sati.  

 

 

Zapisničar:  

 

Josip Soudek  

 

Predsjedavajući:  

 

 

Mile Pavičić, ing. 

 

 

 

 

Predsjednica: 

 

 

Ljubica Novak, dipl. iur. 

 

 

 
 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI“ KAPTOL 

            Upravno vijeće 

 

 

KLASA: 601-01/20-01/11 

URBROJ: 2177/05-02-20-3 

Kaptol, 18. lipnja 2020. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

S 2. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA :Damir Poljanac, Ljubica Novak, Josip Soudek  

 

OSTALI NAZOČNI: Ivona Pečur, privremena ravnateljica Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.  

 

Predsjednica Upravnog vijeća, Ljubica Novak otvorila je sjednicu te pozdravile sve prisutne i 

zahvalila svima na dolasku. Potom je predložila sljedeći dnevni red sjednice:  

 

 Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice  

2. Usvajanje Prijedloga Statuta Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 

3. Različito 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

 

 

 

 

 



Realizacija dnevnog reda 

 

 

 

Ad 1.  Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.  

 

Članovi Upravnog vijeća dobili su zapisnik sa prethodne sjednice zajedno sa pozivom i 

materijalima za ovu, 2. sjednicu Upravnog vijeća. Budući da nitko od prisutnih nije imao 

primjedbu na zapisnik, isti je jednoglasnom odlukom prihvaćen.  

 

Ad 2.) Usvajanje Prijedloga Statuta Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 

 

Predsjednica je otvorila drugu točku dnevnog reda te napomenula kako je Statut rađen prema 

prijedlogu Statuta Dječjeg vrtića Jakšić. Budući da je prijedlog Statuta  napravljen rema Zakonu 

te sadrži sve bitne elemente, članovi Upravnog vijeća kroz diskusiju su utvrdili kako se ovakav 

prijedlog može uputiti na suglasnost Općinskog vijeća Općine Kaptol. Glasovanjem svih 

članova, Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol je kao takav jednoglasno usvojen.  

 

Ad 3.) Različito 

 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je treću točku dnevnog reda te napomenula kako će se 

Upravno vijeće ubrzo ponovno sastati kako bi donijelo sve potrebne akte za rad Vrtića. Na kraju 

izlaganja Predsjednica je napomenula kako će se sjednice sazivati elektronskim putem, te će se 

materijali za sjednice također dostavljati elektronskim putem a e-mail adrese članova.. 

Dodatnih pitanja nije bilo te je predsjednica zaključila sjednicu u 11:10 sati.  

 

 

Zapisničar:  

 

Josip Soudek  

 

Predsjednica: 

 

 

Ljubica Novak, dipl. iur. 

 

 

 
 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

KLASA: 601-01/20-01/12 

URBROJ: 2177/05-02-20-5 

Kaptol, 03.  srpnja 2020. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

S 3. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

 

 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA :Damir Poljanac, Ljubica Novak, Josip Soudek  

 

OSTALI NAZOČNI: Ivona Pečur, privremena ravnateljica Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.  

Sjednica je održana  u općinskoj vijećnici dana 03. srpnja 2020. s početkom u 08:00 sati. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća, Ljubica Novak otvorila je treću sjednicu te pozdravile sve 

prisutne i zahvalila svima na dolasku. Potom je predložila sljedeći dnevni red sjednice:  

 

 Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice  

 

2. Usvajanje Statuta Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol  

 

3. Usvajanje Plan i program redovitog cjelodnevnog odgoja i naobrazbe dječjeg vrtića 

„Bambi“ Kaptol djece u dobi od 1 do 7 godine. 

4. Usvajanje Prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

„Bambi“ Kaptol 

5. Različito 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

 

 

 



Realizacija dnevnog reda 

 

 

Ad 1.  Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.  

 

Članovi Upravnog vijeća dobili su zapisnik sa prethodne sjednice zajedno sa pozivom i 

materijalima za ovu, 3. sjednicu Upravnog vijeća. Budući da nitko od prisutnih nije imao 

primjedbu na zapisnik, isti je jednoglasnom odlukom prihvaćen.  

 

Ad 2.) Usvajanje Statuta Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 

 

Predsjednica je otvorila drugu točku dnevnog reda te napomenula kako je Općinsko vijeće dalo 

suglasnost na izrađeni prijedlog Statut te kako nema zapreke da ga se kao takvoga usvoji. 

Glasovanjem svih članova, Statut Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol je kao takav jednoglasno 

usvojen.  

 

Ad 3.) Usvajanje Plan i program redovitog cjelodnevnog odgoja i naobrazbe dječjeg 

vrtića „Bambi“ Kaptol djece u dobi od 1 do 7 godine 

 

Predsjednica je otvorila treću točku dnevnog reda te napomenula kako je Plan i program izradila 

privremena ravnateljica te kako je isti dokument jedan širi opis radnih poslova, zadataka i 

načina rada budućeg Vrtića. Predsjednica je potom otvorila raspravu. Budući da nije bilo 

pitanja, Plan i program rada dan je na glasovanje.  Glasovanjem svih članova, Plan i program 

redovitog cjelodnevnog odgoja i naobrazbe dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol djece u dobi od 1 do 

7 godine je kao takav jednoglasno usvojen.  

 

 

Ad 4.) Usvajanje Prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  

Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 

 

 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je četvrtu točku dnevnog reda te napomenula kako na 

prijedlog Pravilnika Općinsko vijeće mora dati prethodnu suglasnost. Potom je predsjednica 

obrazložila prijedlog ovog Pravilnika. Jednoglasnom odlukom svih članova usvojen je 

Prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol. 

Ad 5.) Različito 

 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je petu točku dnevnog reda te napomenula kako će se 

Upravno vijeće ubrzo ponovno sastati kako bi donijelo sve potrebne akte za rad Vrtića. 

Dodatnih pitanja nije bilo te je predsjednica zaključila sjednicu u 09:00 sati.  

 

 

Zapisničar:  

 

Josip Soudek  

 

Predsjednica: 

 

Ljubica Novak, dipl. iur. 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

KLASA: 601-01/20-01/14 

URBROJ: 2177/05-02-20-3 

Kaptol, 03.  kolovoza 2020. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

S 4. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

 

 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA :Damir Poljanac, Ljubica Novak, Josip Soudek  

 

OSTALI NAZOČNI: Ivona Pečur, privremena ravnateljica Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.  

Sjednica je održana  u općinskoj vijećnici dana 03. kolovoza 2020. s početkom u 14:00 sati. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća, Ljubica Novak otvorila je četvrtu sjednicu te pozdravile sve 

prisutne i zahvalila svima na dolasku. Potom je predložila sljedeći dnevni red sjednice:  

 

 Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice  

2. Odluka o objavi natječaja za izbor ravnatelja/ ravnateljice vrtića na neodređeno nepuno 

radno vrijeme 

3. Odluka o objavi natječaja za zapošljavanje odgojitelja/odgojiteljica na neodređeno puno 

radno vrijeme – 4 izvršitelja/izvršiteljice 

4. Odluka o objavi natječaja za zapošljavanje kuharica/kuhar na neodređeno puno radno 

vrijeme 

5. Odluka o objavi natječaja za zapošljavanje  spremačice/spremač na neodređeno puno radno 

vrijeme 

6. Odluka o objavi natječaja za zapošljavanje  pomoćnog djelatnika/djelatnice u jaslicama na 

neodređeno puno radno vrijeme 
7. Različito 

 

 

 

 

 



Realizacija dnevnog reda 

 

Ad 1.)  Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.  

 

Članovi Upravnog vijeća dobili su zapisnik sa prethodne sjednice zajedno sa pozivom i 

materijalima za ovu, 4. sjednicu Upravnog vijeća. Budući da nitko od prisutnih nije imao 

primjedbu na zapisnik, isti je jednoglasnom odlukom prihvaćen.  

 

Ad 2.) Odluka o objavi natječaja za izbor ravnatelja/ ravnateljice vrtića na neodređeno 

nepuno radno vrijeme 

Predsjednica je otvorila drugu točku dnevnog reda te napomenula kako je Vrtiću za 

funkcioniranje potreban ravnatelj odnosno ravnateljica. Članovi su se složili da će se raspisati 

javni natječaj na nepuno radno vrijeme jer je uvjet za ravnatelja teže zadovoljiti i postoji 

mogućnost da se nitko ne javi. Ovakav prijedlog jednoglasno  je usvojen.  

 

Ad 3.) Odluka o objavi natječaja za zapošljavanje odgojitelja/odgojiteljica na 

neodređeno puno radno vrijeme – 4 izvršitelja/izvršiteljice 
Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je treću točku dnevnog reda te napomenula kako je 

sukladno Programu rada, za normalno funkcioniranje vrtića potrebno 4 odgajatelja/ 

odgojiteljice te predlaže da se za taj broj raspiše natječaj. Ovakav prijedlog jednoglasno  je 

usvojen. 

Ad 4.) Odluka o objavi natječaja za zapošljavanje kuharica/kuhar na neodređeno puno 

radno vrijeme 
Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je četvrtu točku dnevnog reda te napomenula kako je 

sukladno Programu rada, za normalno funkcioniranje vrtića potrebno  da vrtić ima kuhara, 

odnosno kuharicu, te predlaže da se za jednog kuhara/kuharicu raspiše natječaj. Ovakav 

prijedlog jednoglasno  je usvojen. 

Ad 5.) Odluka o objavi natječaja za zapošljavanje  spremačice/spremač na neodređeno 

puno radno vrijeme 
Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je petu točku dnevnog reda te napomenula kako je, 

sukladno Programu rada, za normalno funkcioniranje vrtića potrebno da vrtić ima spremačicu, 

odnosno spremača, te predlaže da se za jednog čistača/čistačicu raspiše natječaj. Ovakav 

prijedlog jednoglasno  je usvojen. 

Ad 6.) Odluka o objavi natječaja za zapošljavanje  pomoćnog djelatnika/djelatnice u 

jaslicama na neodređeno puno radno vrijeme 
Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je šestu točku dnevnog reda te napomenula kako je, 

sukladno Programu rada, u vrtiću predviđeno radno mjesto pomoćnog djelatnika u jaslicama a 

u slučaju punog kapaciteta djece,  te je predlaže da se za jednog pomoćnog djelatnika/djelatnicu 

raspiše natječaj. Ovakav prijedlog jednoglasno  je usvojen. 

Ad 7.) Različito 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je sedmu točku dnevnog reda te napomenula kako će se 

za sva radna mjesta izraditi jedna odluka o raspisivanju natječaja za zapošljavanje. Dodatnih 

pitanja nije bilo te je predsjednica zaključila sjednicu u 15:00 sati.  

 

Zapisničar:  

 

Josip Soudek  

Predsjednica: 

 

Ljubica Novak, dipl. iur. 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

KLASA: 601-05/20-01/02 

URBROJ: 2177/05-1-20/01 

Kaptol, 27. kolovoz 2020.  

 

Z A P I S N I K  

 
SA 5. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA :Damir Poljanac, Ljubica Novak, Josip Soudek  

 

OSTALI NAZOČNI: Ivona Pečur, privremena ravnateljica Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.  

 

Sjednica je održana  u općinskoj vijećnici dana 27. kolovoza 2020. s početkom u 9:00 sati. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća, Ljubica Novak otvorila je petu sjednicu te pozdravile sve 

prisutne i zahvalila svima na dolasku. Potom je predložila sljedeći dnevni red sjednice:  

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice  

 

2. Odluka o poništenju natječaja za pomoćnog djelatnika u jaslicama 

 

3. Prijedlog odluke o koeficijentima za djelatnike Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 

 

4. Prijedlog odluke o izboru ravnatelja Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 

 

5. Različito 
 

 

Realizacija dnevnog reda 

 

Ad 1)  Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.  

 

Članovi Upravnog vijeća dobili su zapisnik sa prethodne sjednice zajedno sa pozivom i 

materijalima za ovu, 5. sjednicu Upravnog vijeća. Budući da nitko od prisutnih nije imao 

primjedbu na zapisnik, isti je jednoglasnom odlukom prihvaćen.  

 

 



Ad 2) Odluka o poništenju natječaja za pomoćnog djelatnika u jaslicama 

 

Predsjednica je otvorila drugu točku dnevnog reda te napomenula vidljivo prema prijavama 

djece da neće biti prekapacitiran vrtić te kako u početnom radu neće biti potrebe za 

zapošljavanjem dodatnog (pomoćnog) djelatnika (do održavanja sjednice pristigao je tek 31 

zahtjev). Jednoglasno je prihvaćen prijedlog predsjednice da se poništi natječaja za pomoćnog 

djelatnika.   

 

Ad 3) Prijedlog odluke o koeficijentima za djelatnike Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 
 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je treću točku dnevnog reda napomenula kako je ovo 

Prijedlog odluke i kako ne na isti prijedlog potrebna suglasnost osnivača. Prijedlog 

koeficijenata za sva radna mjesta je takav da množenjem osnovice i koeficijenta dobivamo 

plaću, a koja je približna vrtićima u bližem okruženju. Ovakav prijedlog jednoglasno  je 

usvojen. 

 

Ad 4) Prijedlog odluke o izboru ravnatelja Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 
 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je četvrtu točku dnevnog reda te napomenula kako je za 

mjesto ravnatelja pristigla samo jedna zamolba. Potom je otvorena zamolba i utvrđeno je kako 

je ista od Ivone Pečur iz Požege. Nadalje je utvrđeno kako je dokumentacija cjelokupna i kako 

se sa kandidatkinjom neće provoditi intervju. Jednoglasnom odlukom svih članova Upravnog 

vijeća, Ivona Pečur predložena je za ravnateljicu Vrtića.   

 

Ad 5) Različito 

 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je petu točku dnevnog reda a kako dodatnih pitanja nije 

bilo, predsjednica je zaključila sjednicu u 10:30 sati.  

 

 

 

Zapisničar:                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća: 

 

 

__________________                                                      ___________________________ 

Josip Soudek                                                                     Ljubica Novak, dipl. iur. 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

Kaptol, 08. rujna 2020. godine 

 

 

Z A P I S N I K 
 

SA 6. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA :Damir Poljanac, Ljubica Novak, Josip Soudek  

 

OSTALI NAZOČNI: Ivona Pečur, privremena ravnateljica Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.  

Sjednica je održana  u općinskoj vijećnici dana 08. rujna 2020. s početkom u 08:00 sati. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća, Ljubica Novak otvorila je šestu sjednicu te pozdravile sve 

prisutne i zahvalila svima na dolasku. Potom je predložila sljedeći dnevni red sjednice:  

 

 Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Odluka o izboru djelatnika za radna mjesta: odgojitelja predškolske djece – 4 izvršitelja, 

spremača/spremačice – 1 izvršitelj i kuhara/kuharice – 1 izvršitelj 

3. Odluka o rezultatima upisa djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i 

obrazovanja za 2020/2021. pedagošku godinu  

4. Odluka o usvajanju financijskog plana za 2020. godinu 

5.  Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja predškolske djece na određeno puno radno 

vrijeme 

6. Različito 
 
 

 

Realizacija dnevnog reda 

 

Ad 1.)  Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.  

Članovi Upravnog vijeća dobili su zapisnik sa prethodne sjednice zajedno sa pozivom i 

materijalima za ovu, 6. sjednicu Upravnog vijeća. Budući da nitko od prisutnih nije imao 

primjedbu na zapisnik, isti je jednoglasnom odlukom prihvaćen.  

 

 

Ad 2.) Odluka o izboru djelatnika za radna mjesta: odgojitelja predškolske djece – 4 

izvršitelja, spremača/spremačice – 1 izvršitelj i kuhara/kuharice – 1 izvršitelj 



Predsjednica je otvorila drugu točku dnevnog reda te napomenula kako je istkao rok za dostavu 

zamolbi. Predsjednica je potvrdila kako se na natječaj za radno mjesto odgajatelj prijavilo 20 

kandidata, razgovoru, odnosno usmenom testiranju pozvano je 8 kandidata. Povjerenstvo je 

predložilo za izbor slijedeće Kandidate: Tanja Ivanković Zeba, Kristina Lončarević, Veronika 

Svoboda i Ivanka Miletić 

Za radno mjesto kuhar pristiglo je 15 zamolbi, a na razgovor je pozvano 11 kandidata. 

Povjerenstvo je za izbor predložilo Anu Sadilek.  

Za radno mjesto spremačica pristiglo je 23 zamolbi, a na razgovor je pozvano 13 kandidata. 

Povjerenstvo je za izbor predložilo Bosu Lisec.  

Predsjednica je nadalje dala na glasovanje prijedloge Povjerenstva. Budići da nije bilo pitanja, 

Jednoglasnom odlukom prihvaćeni su svi prijedlozi Povjerenstva za navedena radna mjesta. 

 

Ad 3.) Odluka o rezultatima upisa djece rane i predškolske dobi u program predškolskog 

odgoja i obrazovanja za 2020/2021. pedagošku godinu 
Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je treću točku dnevnog reda te navela kako je istekao rok 

za prijavu djece za upis u vrtić. Predsjednica je navela kao se ukupno prijavilo 48 djece koji će 

biti raspoređeni u dvije skupine, a podijelit će ih se prema starosti. Jednoglasnom odlukom 

prihvaćen je ovakav prijedlog Odluke 

 

Ad 4.) Odluka o usvajanju financijskog plana za 2020. godinu 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je četvrtu točku dnevnog reda te napomenula kako vrtić 

za svoje funkcioniranje mora imati usvojen računski plan odnosno proračun. Budući da je 

početak rada vrtića od 01. listopada, proračun za tri mjeseca 2020. godine planiran je na iznos 

od 374.000,00 kn. Jednoglasnom odlukom svih članova Upravnog vijeća usvojen je Financijski 

plan rada za 2020. godinu.  

 

Ad 5.) Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja predškolske djece na određeno 

puno radno vrijeme 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je petu točku dnevnog reda te napomenula kako je vrtić 

popunjen te kako je ravnateljica predložila da se raspiše natječaj za zapošljavanje još jednog 

djelatnika (odgajatelj) jer u obje skupine je upisano više djece od zakonskog maksimuma. 

Jednoglasnom odlukom prihvaćen je navedeni prijedlog.  

 

Ad 5.) Različito 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je šestu točku dnevnog reda a kako dodatnih pitanja nije 

bilo, predsjednica je zaključila sjednicu u 09:00 sati.  

 

 

Zapisničar:  

 

Josip Soudek  

Predsjednica: 

 

Ljubica Novak, dipl. iur. 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

Kaptol, 24. rujna 2020. godine 

 

 

Z A P I S N I K 
 

SA 7. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA :Damir Poljanac, Ljubica Novak, Josip Soudek  

 

OSTALI NAZOČNI: Ivona Pečur, privremena ravnateljica Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.  

Sjednica je održana  u općinskoj vijećnici dana 24. rujna 2020. s početkom u 08:30 sati. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća, Ljubica Novak otvorila je sedmu sjednicu te pozdravila sve 

prisutne i zahvalila svima na dolasku. Potom je predložila sljedeći dnevni red sjednice:  

 

 Dnevni red: 

 

1.  Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Odluka o poništavanju natječaja za odgojitelja predškolske djece na određeno puno radno 

vrijeme 

3.  Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja pripravnika predškolske djece na određeno 

puno radno vrijeme ( odrađivanje pripravničkog staža ) 

4. Odluka o usvajanju Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 

5. Odluka o usvajanju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

„Bambi“ Kaptol 

6. Usvajanje Pravilnika o kućnom redu Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 

7. Usvajanje Sigurnosno zaštitnih mjera i protokola postupanja u rizičnim situacijama 

8. Usvajanje Kurikuluma Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol za 2020./2021. godinu 

9. Usvajanje Godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Bambi“ 

Kaptol za 2020./2021. pedagošku godinu 

10. Različito 
 

 

Realizacija dnevnog reda 

 

Ad 1.)  Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.  

Članovi Upravnog vijeća dobili su zapisnik sa prethodne sjednice zajedno sa pozivom i 

materijalima za ovu, 7. sjednicu Upravnog vijeća. Budući da nitko od prisutnih nije imao 

primjedbu na zapisnik, isti je jednoglasnom odlukom prihvaćen.  



 

 

Ad 2.) Odluka o poništavanju natječaja za odgojitelja predškolske djece  

na određeno puno radno vrijeme 

 

Predsjednica je otvorila drugu točku dnevnog reda te riječ prepustila ravnateljici. Ravnateljica 

se zahvalila na ukazanoj riječi te pozdravila sve prisutne. Naglasila je kako se natječaj poništava 

iz razloga jer je natječaj bio raspisan za odgojitelje, a u pristiglim prijavama javila su se dva 

pripravnika. Predsjednica se zahvalila ravnateljici te otvorila raspravu. Budući da nije bilo 

pitanja, pristupilo se glasovanju. Jednoglasnom olukom prihvaćen je prijedlog odluke da se 

poništi navedeni natječaj iz naslova ove točke.  

 

Ad 3.) Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja pripravnika predškolske djece na 

određeno puno radno vrijeme ( odrađivanje pripravničkog staža ) 

 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je treću točku dnevnog reda te navela kako je prethodnom 

točkom natječaj poništen te kako se sada mora ponovno raspisati natječaj za zapošljavanje 

odgojitelja pripravnika. Jednoglasnom odlukom prihvaćen je ovakav prijedlog Odluke. 

 

Ad 4.) Odluka o usvajanju Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 

 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je četvrtu točku dnevnog reda te riječ prepustila 

ravnateljici da obrazloži prijedlog odluke. Ravnateljica je naglasila kako je ovo jedan od 

temeljnih akata kojim se definiraju prava i obveze zaposlenika. Napomenula je kako je ovaj 

Pravilnik usklađen sa Pravilnikom o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Općine 

Kaptol, te kako djelatnici Općine i Vrtića imaju jednaka prava i obveze u pogledu godišnjeg 

odmora i dopusta te neoporezivih primitaka božićnica, dar za djecu i sl.. Predsjednica se 

zahvalila ravnateljici te otvorila raspravu. Budući da nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. 

Jednoglasnom odlukom prihvaćen je ovakav prijedlog Odluke. 

 

 

Ad 5.) Odluka o usvajanju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića „Bambi“ Kaptol 

 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je petu točku dnevnog reda te napomenula kako je 

Upravno vijeće donijelo prijedlog ovog Pravilnika te isti uputilo na suglasnost Općinskog 

vijeća. Budući da je Općinsko vijeće Općine Kaptol dalo suglasnost, potrebno je donijeti 

konačnu Odluku, odnosno Pravilnik. Potom je predsjednica otvorila raspravu. Budući da nije 

bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. Jednoglasnom odlukom prihvaćen je ovakav prijedlog 

Odluke. 

 

 Ad 6.) Usvajanje Pravilnika o kućnom redu Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 

 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je šestu točku dnevnog reda te riječ prepustila ravnateljici 

da obrazloži prijedlog odluke. Ravnateljica se zahvalila na ukazanoj riječi te ukratko pojasnila 

prijedlog Pravilnika. Ukratko je iznijela pravila ponašanja svih korisnika vrtića, a koja su u 

Pravilniku detaljno opisana. Predsjednica se zahvalila ravnateljici te otvorila raspravu. Budući 

da nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. Jednoglasnom odlukom prihvaćen je ovakav 

prijedlog Odluke. 



Ad 7.) Usvajanje Sigurnosno zaštitnih mjera i protokola postupanja u rizičnim 

situacijama 

 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je sedmu točku dnevnog reda te riječ prepustila 

ravnateljici da obrazloži prijedlog odluke. Ravnateljica je naglasila kako je u ovom aktu 

detaljno , kroz oko 40 točaka opisano kako se postupa u određenim situacija. Mjere i protokoli 

su propisani i doneseni zbog ispravnog postupanja odgojatelja, roditelja i djece. Predsjednica 

se zahvalila ravnateljici te otvorila raspravu. Budući da nije bilo pitanja, pristupilo se 

glasovanju. Jednoglasnom odlukom prihvaćen je ovakav prijedlog Odluke. 

 

 

Ad 8.) Usvajanje Kurikuluma Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol za 2020./2021. godinu 

 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je osmu točku dnevnog reda te riječ prepustila ravnateljici 

da obrazloži prijedlog odluke. Ravnateljica je naglasila kako se Kurikulum donosi za početkom 

pedagoške godine. U istom aktu detaljno je pojašnjeno koje će programe provoditi vrtić, te koji 

su to zadatci i aktivnosti koje će provoditi ustanova te način njihove realizacije. Predsjednica 

se zahvalila ravnateljici te otvorila raspravu. Budući da nije bilo pitanja, pristupilo se 

glasovanju. Jednoglasnom odlukom prihvaćen je ovakav prijedlog Odluke. 

 

Ad 9.)  Usvajanje Godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog rada Dječjeg vrtića 

„Bambi“ 

 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je devetu točku dnevnog reda te riječ prepustila 

ravnateljici da obrazloži prijedlog odluke. Ravnateljica je naglasila kako se Godišnji plan i 

program donosi za narednu pedagošku godinu. Godišnji plan i program temeljni je radni akt u 

kojemu je opisano koliko ima djece, odgajatelja, kako su djeca podijeljena, te kako će i što 

raditi kroz godinu. Osim rada s djecom, u planu je opisan Plan nabave didaktičke opreme, plan 

nabave namirnica kao i  općenito plan odgojno-obrazovnog rada.  Predsjednica se zahvalila 

ravnateljici te otvorila raspravu. Budući da nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. 

Jednoglasnom odlukom prihvaćen je ovakav prijedlog Odluke. 

 

 

 

Ad 10.) Različito 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je desetu točku dnevnog reda a kako dodatnih pitanja nije 

bilo, predsjednica je zaključila sjednicu u 10:00 sati.  

 

 

Zapisničar:  

 

Josip Soudek  

Predsjednica: 

 

Ljubica Novak, dipl. iur. 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

Kaptol, 19. listopada 2020. godine 

 

 

Z A P I S N I K 
 

SA 8. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA :Damir Poljanac, Ljubica Novak, Josip Soudek 

i Veronika Čolić 

 

OSTALI NAZOČNI: Ivona Pečur, ravnateljica Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.  

 

Sjednica je održana  u prostoru dječjeg vrtića 19. listopada 2020. s početkom u 15:30 sati. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća, Ljubica Novak otvorila je osmu sjednicu te pozdravile sve 

prisutne i zahvalila svima na dolasku. Potom je predložila sljedeći dnevni red sjednice:  

 

 Dnevni red: 

 

1. Verifikacija mandata predstavnika iz reda roditelja i odgojitelja 

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

3. Odluka o izboru djelatnika za radno mjesto odgojitelja predškolske djece – pripravnika 

4. Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog djelatnika u skupini na 

određeno nepuno radno vrijeme 

5. Različito 
 
 

 

Realizacija dnevnog reda 

 

Ad 1) Verifikacija mandata predstavnika iz reda roditelja i odgojitelja 

 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je četvrtu točku dnevnog reda te riječ prepustila 

ravnateljici. Ravnateljica je naglasila kako su temeljem zapisnika koje je potpisala Veronika 

Svoboda u Upravno vijeće dječjeg vrtića, ispred roditelja imenovana Nikolina Stanić, dok je 

ispred odgojitelja imenovana Veronika Čolić. Ravnateljica je naglasila kako se njihovom izboru 

ne glasa već se samo daje informacija svim članovima. Budući da dodatnih pitanja nije bilo, 

predsjednica je zaključila sjednicu u 16:15 sati.  

 



 

Ad 2)  Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

 

Članovi Upravnog vijeća dobili su zapisnik sa prethodne sjednice zajedno sa pozivom i 

materijalima za ovu, 8. sjednicu Upravnog vijeća. Budući da nitko od prisutnih nije imao 

primjedbu na zapisnik, isti je jednoglasnom odlukom prihvaćen.  

 

Ad 3) Odluka o izboru djelatnika za radno mjesto odgojitelja predškolske djece – 

pripravnika 

 

Predsjednica je otvorila drugu točku dnevnog reda te riječ prepustila ravnateljici. Ravnateljica 

se zahvalila na ukazanoj riječi te pozdravila sve prisutne. Naglasila je kako su temeljem 

raspisanog natječaja pristigle 4 zamolbe, a na razgovor su došle 3 osobe. Prema ocjeni 

Povjerenstva, Marija Orešković ostvarila je najbolji rezultat te predlaže da se Mariju Orešković 

primi kao pripravnicu na određeno, puno radno vrijeme. Budući da nije bilo pitanja, pristupilo 

se glasovanju. Jednoglasnom odlukom prihvaćen je prijedlog ove Odluke.   

 

Ad 4) Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog djelatnika u skupini 

na određeno nepuno radno vrijeme 

 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je treću točku dnevnog reda te riječ prepustila ravnateljici. 

Ravnateljica je naglasila kako je zbog popunjenosti vrtića i velikog broja djece potrebno 

dodatno zapošljavanje u vidu pomoćnog djelatnika na pola radnog vremena do 30.06.2021. 

godine. Jednoglasnom odlukom prihvaćen je ovakav prijedlog Odluke. 

 

Ad 5) Različito 

 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je petu točku dnevnog reda a kako dodatnih pitanja nije 

bilo, predsjednica je zaključila sjednicu u 16:30 sati.  

 

 

Zapisničar:  

 

Josip Soudek  

Predsjednica: 

 

Ljubica Novak, dipl. iur. 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

Kaptol, 18.studeni 2020. godine 

 

 

Z A P I S N I K 
 

SA 9. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA :Damir Poljanac, Ljubica Novak, Josip Soudek 

Veronika Svoboda Čolić i Nikolina Stanić 

 

OSTALI NAZOČNI: Ivona Pečur, ravnateljica Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.  

Sjednica je održana  u prostoru dječjeg vrtića 18. studenog 2020. g. s početkom u 15:30 sati 

 

Predsjednica Upravnog vijeća, Ljubica Novak otvorila je devetu sjednicu te pozdravile sve 

prisutne i zahvalila svima na dolasku. Potom je predložila sljedeći dnevni red sjednice:  

 

 Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Odluka o prigovoru roditelja 

3. Odluka o izboru djelatnika za radno mjesto pomoćnog djelatnika u odgojnoj skupini 

4. Različito 

 
 

 

Realizacija dnevnog reda 

 

Ad 1.)  Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

Članovi Upravnog vijeća dobili su zapisnik sa prethodne sjednice zajedno sa pozivom i 

materijalima za ovu, 9. sjednicu Upravnog vijeća. Budući da nitko od prisutnih nije imao 

primjedbu na zapisnik, isti je jednoglasnom odlukom prihvaćen.  

 

 

Ad 2.) Odluka o prigovoru roditelja 

Predsjednica je otvorila drugu točku dnevnog reda te riječ prepustila ravnateljici. Ravnateljica 

se zahvalila na ukazanoj riječi te pozdravila sve prisutne. Naglasila je kako je prvotno njoj, a 

zatim na naslov Upravnog vijeća upućen prigovor gđe Marije Šag Sadilek vezan za plaćanje 

jamčevnog pologa. Gđa. Marija Šag Sadilek u svom prigovoru navodi kako u ugovoru koji je 

potpisan s vrtićem nema naznake da su roditelji obvezni uplatiti i jamčevni polog, te kako niti 



u ostalim pravnim dokumentima Vrtića se ne spominje jamčevni polog. Predsjednica Upravnog 

vijeća prokomentirala je zajedno sa članovima Upravnog vijeća tekst prigovora te je sastavljen 

odgovor koji će se uputiti gđi. Šag Sadilek. Predsjednica Upravnog vijeća naglasila je kako je 

navedena osoba isčitavala pravilnike i druge akte, te se pozivala na određene članke, ali nije 

mogla ne vidjeti u Odluci o ekonomskoj cijeni koštanja programa predškolskog odgoja i 

sudjelovanju roditelja u cijeni za Dječji vrtić „Bambi“ Kaptol u vlasništvu Općine Kaptol, u 

članku 5.navod o uplati predujma.. Jednoglasnom odlukom prigovor je odbačen te će u ime 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića odgovor napisati i potpisati predsjednica.    

 

 

Ad 3.) Odluka o izboru djelatnika za radno mjesto pomoćnog djelatnika  

u odgojnoj skupini 

 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je treću točku dnevnog reda te riječ prepustila ravnateljici. 

Ravnateljica je naglasila kako je zbog popunjenosti vrtića i velikog broja djece potrebno 

dodatno zapošljavanje u vidu pomoćnog djelatnika na pola radnog vremena do 30.06.2020. 

godine. Proveden je natječaj te je pristiglo 23 zamolbe. Nakon formalnog pregleda 

dokumentacije, Povjerenstvo je zaključilo kako 21. osoba ima cjelokupnu dokumentaciju te su 

isti pozvani na razgovor. Nakon provedenog razgovora, najveći broj bodova ostvarila je Barbara 

Vidačić te se ista predlaže za zapošljavanje. Odlukom članova Upravnog vijeća (4 ZA i 1 

PROTIV) odlučeno  je da se ista zaposli na radnom mjestu pomoćnog djelatnika u skupni, na 

polovicu radnog vremena, do 30.06.2020. godine.   
 

Ad 4.) Različito 

 

Predsjednica, Ljubica Novak otvorila je četvrtu točku dnevnog reda te riječ prepustila 

ravnateljici. Ravnateljica je naglasila kako će zbog okolnosti razmotriti pravni način održavanja 

budućih sjednica elektronskim ili telefonskim putem. Budući da više nije bilo pitanja, Sjednica 

je zaključena u 16:15 sati.  

 

 

Zapisničar:  

 

Josip Soudek  

Predsjednica: 

 

Ljubica Novak, dipl. iur. 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

Kaptol, 11. prosinca 2020. godine 

 

 

Z A P I S N I K 
 

SA 10. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

 

Zbog Epidemiološke situacije, sjednica je održana elektronskim putem.  

 

 

 

NAZOČNIM ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA : Ljubica Novak, Damir Poljanac, Josip 

Soudek Veronika Svoboda Čolić i Nikolina Stanić poziv je upućen na e-mail 

adrese 10. prosinca 2020. godine.  

 

 

Ravnateljica  Vrtića, Ivona Pečur u materijalima za sjednicu poslala je 5 dokumenata: 

1. Poziv za sjednicu 

2. Zapisnik sa 09. sjednice 

3. Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol za 2021. godinu sa 

projekcijama za 2022. i 2023. godinu.  

4. Prijedlog I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol za 

2020. godinu 

5. Obrazac za glasanje.  

 

Dnevni red ove elektronske sjednice činio je slijedeći 

 Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Odluka o održavanju sjednica Upravnog vijeća putem elektroničke pošte 

3. Usvajanje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu 

4. Usvajanje Financijskog plana za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu 

5. Različito 

 
 
 

Realizacija dnevnog reda 

 

Ravnateljica Vrtića prilikom dostave poziva uputila je slijedeću poruku svim članovima 

Upravnog vijeća: 



„ s obzirom na trenutnu situaciju uzrokovanu korona virusom, i s obzirom da nam je prioritet 

zaštita zdravlja svih članova Upravnog vijeća i potencijalno sprječavanje širenja virusa, u 

dogovoru s predsjednicom vijeća, gospođom Ljubicom, sve nadolazeće sjednice obavljati ćemo 

isključivo putem elektroničke pošte, i prema potrebi i želji članova, putem telefonskih poziva.  

Uz poziv sam Vam dostavila sve materijale vezane za Rebalans i Plan , Zapisnik s prethodne 

sjednice, te obrasce s točkama dnevnog reda koje je potrebno ispuniti i potpisati, te skenirano 

poslati na e-mail Vrtića. Molim da na obrascima za glasanje pod svaku točku označite s x dali 

ste suglasni, protiv ili suzdržani. Dostavljeni obrasci će biti sastavni dio zapisnika s 10. 

sjednice.“ 

 

Sukladno pristiglim obrascima za glasovanje, vidljivo je da je 4 od 5 članova Upravnog vijeća 

pregledalo materijal te po istima glasovalo.  

Budići da je većina glasovala, ova sjednica imala je potreban kvorum te su donesene Odluke s 

ove elektronske sjednice pravovaljane.  

 

Sukladno svemu navedenomu, odlučeno je slijedeće:  

 

Ad 1.)   

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

Usvaja se. 

 

Ad 2.)  

Odluka o održavanju sjednica Upravnog vijeća putem elektroničke pošte 

Usvaja se 

 
Ad 3.)  

Usvajanje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu 

Usvaja se  
 

Ad 4.)  

Usvajanje Financijskog plana za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu 

Usvaja se  

 
Ad 5.) 

 Različito 

Bez rasprave. 

 

Zapisničar:  

 

Josip Soudek  

Predsjednica: 

 

Ljubica Novak, dipl. iur. 

 

Prilog:  Obrasci za glasovanje članova Upravnog vijeća 


