
                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

Kaptol, 13. siječanj 2021. godine 

 

 

Z A P I S N I K 
 

SA 11. 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 11. siječnja 2021. godine.  

 

 

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

1. Poziv za sjednicu 

2. Zapisnik sa 10. sjednice 

3. Pravilnik o videonadzoru Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 

4. Obrazac za glasanje.  

 

Dnevni red ove elektronske sjednice:  

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Raspisivanje natječaja za odgojitelja predškolske djece / učitelja razredne nastavne na nepuno 

radno vrijeme (20 sati tjedno) u periodu od 08.02. – 31.05.2021. godine 

3. Usvajanje Pravilnika o videonadzoru Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 

4. Različito 

 
 
 

Realizacija dnevnog reda 

 

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 raspisivanju natječaja za odgojitelja predškolske djece / učitelja razredne 

nastavne na nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) u periodu od 08.02. – 31.05.2021. 

godine. 

Usvaja se 

 
Ad 3.)  

5. Odluka o usvajanju Pravilnika o videonadzoru Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol. 

 

Usvaja se  
 

 
Ad 4.) 

 Različito 

Bez rasprave. 

 

 

Zapisničar:  

 

Josip Soudek  

Predsjednica: 

 

Ljubica Novak, dipl. iur. 

 

Prilog:  Obrasci za glasovanje članova Upravnog vijeća 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

Kaptol, 04. veljače 2021. godine 

 

 

Z A P I S N I K 
 

SA 12. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

 

Zbog Epidemiološke situacije, sjednica je održana elektronskim putem.  

 

 

 

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

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

adrese, 03. veljače 2021. godine.  

 

 

Ravnateljica  Vrtića, Ivona Pečur u materijalima za sjednicu poslala je 4 dokumenata: 

1. Poziv za sjednicu 

2. Zapisnik sa 11. sjednice 

3. GDPR Pravilnik  

4. Obrazac za glasanje.  

 

Dnevni red ove elektronske sjednice činio je slijedeći: 

 Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Odluka o izboru djelatnika za vođenje programa predškole na nepuno radno vrijeme (20 sati 

tjedno) u periodu od 08.02. – 31.05.2021. godine 

3. Usvajanje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka  Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 

4. Različito 

 
 
 

Realizacija dnevnog reda 

 

 

Odgovore u zadanom roku dostavili su svi članovi Upravnog vijeća 

Budući da su svi članovi glasovali, 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 izboru djelatnika za vođenje programa predškole na nepuno radno vrijeme (20 

sati tjedno) u periodu od 08.02. – 31.05.2021. godine 

Jednoglasnom odlukom članova na navedeno radno mjesto prima se Maja Burić, Ramanovci 

1b, Kaptol, OIB: 05985666774 
Ad 3.)  

Usvajanje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka  Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 

Usvaja se  
 

Ad 4.)  

Različito 

Bez rasprave. 

 

Zapisničar:  

 

Josip Soudek  

Predsjednica: 

 

Ljubica Novak, dipl. iur. 

 

Prilog:  Obrasci za glasovanje članova Upravnog vijeća 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

Kaptol, 05. ožujka 2021. godine 

 

 

Z A P I S N I K 
 

SA 13. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

 

Zbog Epidemiološke situacije, sjednica je održana elektronskim putem.  

 

 

 

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

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

adrese, 01. ožujka 2021. godine.  

 

 

Ravnateljica  Vrtića, Ivona Pečur u materijalima za sjednicu poslala je 10 dokumenata: 

1. Poziv za sjednicu 

2. Zapisnik sa 12. sjednice 

3. Dokumentacija za godišnje izvješće  

4. Dokumentacija za Odluku o raspodjeli rezultata 

5. Obrazac za glasanje.  

 

Dnevni red ove elektronske sjednice činio je slijedeći: 

 Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Usvajanje Izvješća o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol za 2020. 

    godinu 

3. Usvajanje Odluke o raspodjeli rezultata Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 

4. Različito 

 
 
 

Realizacija dnevnog reda 

 

 

 

 



 

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.)  

Usvajanje Izvješća o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol  

za 2020. godinu 

Usvaja se 

 

 

Ad 3.)  

Usvajanje Odluke o raspodjeli rezultata Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol  

Usvaja se 
 

Ad 4.)  

Različito 

Bez rasprave. 

 

Zapisničar:  

 

Josip Soudek  

Predsjednica: 

 

Ljubica Novak, dipl. iur. 

 

Prilog:  Obrasci za glasovanje članova Upravnog vijeća 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

Kaptol, 26. ožujak 2021. 

 

 

Z A P I S N I K 
SA 14. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

Zbog epidemiološke situacije sjednica je održana elektronskim putem. 

 

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

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

adrese sa svim potrebnim materijalima 

 

Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Usvajanje izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol za 2021.     

    godinu 

4. Različito 

 

Realizacija dnevnog reda 

Sukladno pristiglim obrascima za glasovanje, vidljivo je da je 3 od 5 članova Upravnog vijeća 

pregledalo materijale te po njima glasovalo. 

Budući da je to većina glasova, ova sjednica je imala potreban kvorum, te su donesene Odluke 

s ove sjednice pravovaljane. 

Sukladno navedenom, odlučeno je sljedeće: 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

Usvaja se. 

 

Ad 2)  Usvajanje izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol za 

2021. godinu 

Usvaja se. 

 

Ad 3) Različito 

Bez rasprave. 

 

Zapisničar:  

Josip Soudek  

Predsjednica: 

Ljubica Novak, dipl. iur. 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

Kaptol, 19. travanj 2021. 

Z A P I S N I K 
SA 15. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

Zbog epidemiološke situacije sjednica je održana elektronskim putem. 

 

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

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

adrese sa svim potrebnim materijalima 

 

Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Raspisivanje Javnog poziva za odgojitelja pripravnika u Dječjem vrtiću putem mjere 

aktivnog zapošljavanja u 2021. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( Potpora za stjecanje 

prvog radnog iskustva/pripravništvo – javne službe) 

3. Različito 

 

Realizacija dnevnog reda 

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

pregledalo materijale te po njima glasovalo. 

Budući da su svi članovi se odazvali i glasovali, ova sjednica je imala potreban kvorum, te su 

donesene Odluke s ove sjednice pravovaljane. 

Sukladno navedenom, odlučeno je sljedeće: 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

Jednoglasno se usvaja. 

 

Ad 2)  Raspisivanje Javnog poziva za odgojitelja pripravnika u Dječjem vrtiću putem 

mjere aktivnog zapošljavanja u 2021. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( Potpora 

za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo – javne službe) 

Jednoglasno se usvaja. 

 

Ad 3) Različito 

Bez rasprave. 

 

Zapisničar:  

Josip Soudek  

Predsjednica: 

Ljubica Novak, dipl. iur. 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

Kaptol, 05. svibnja 2021. 

Z A P I S N I K 
SA 16. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

Zbog epidemiološke situacije sjednica je održana elektronskim putem. 

 

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

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

adrese sa svim potrebnim materijalima 

 

Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Odluka o izboru kandidata za odgojitelja pripravnika u Dječjem vrtiću putem mjere aktivnog 

zapošljavanja u 2021. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( Potpora za stjecanje prvog 

radnog iskustva/pripravništvo – javne službe) 

3. Raspisivanje natječaja za kuhara na određeno puno radno vrijeme – zamjena za porodiljni 

dopust – 1 izvršitelj 

4. Usvajanje Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Bambi“ Kaptol 

5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Bambi“ Kaptol za 

2021./2022. pedagošku godinu 

6. Različito 

 

Realizacija dnevnog reda 

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

pregledalo materijale te po njima glasovalo. 

Budući da su svi članovi se odazvali i glasovali, ova sjednica je imala potreban kvorum, te su 

donesene Odluke s ove sjednice pravovaljane. 

Sukladno navedenom, odlučeno je sljedeće: 

 

Ad 1) 

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

Jednoglasno se usvaja. 

 

Ad 2) 

Odluka o izboru kandidata za odgojitelja pripravnika u Dječjem vrtiću putem mjere 

aktivnog zapošljavanja u 2021. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( Potpora za 

stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo – javne službe) 

Jednoglasno se usvaja Odluka da se na radno mjesto odgojitelja pripravnika prima osoba: 

DUNJA VUKOJA, Ante Starčevića 83a, Požega, OIB: 23873335393. 



 

Ad 3) 

Raspisivanje natječaja za kuhara na određeno puno radno vrijeme – zamjena za 

porodiljni dopust – 1 izvršitelj 

Jednoglasno se usvaja. 

 

Ad 4) 

Usvajanje Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Bambi“ Kaptol 

Jednoglasno se usvaja.  

 

Ad 5) 

Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Bambi“ Kaptol 

za 2021./2022. pedagošku godinu 

Jednoglasno se usvaja. 

 

Ad 6) 

Različito 

Nije bilo pitanja članova, te po ovoj točci nema navoda.  

 

 

 

Zapisničar:  

Josip Soudek  

Predsjednica: 

Ljubica Novak, dipl. iur. 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

Kaptol, 07. lipanj 2021. 

Z A P I S N I K 
SA 17. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

 

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

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

adrese sa svim potrebnim materijalima 

 

Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Odluka o izboru kandidata za kuhara na određeno puno radno vrijeme – zamjena za porodiljni 

dopust – 1 izvršitelj 

3. Donošenje Odluke o rezultatima natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Bambi“ Kaptol za 

2021./2022. pedagošku godinu 

4. Različito 

 

Realizacija dnevnog reda 

Dana 07. lipnja 2021. godine održana je sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bambi“ 

Kaptol s početkom u 13.00 sati u prostoru zgrade Vrtića. 

Budući da su svi članovi se odazvali i glasovali, ova sjednica je imala potreban kvorum, te su 

donesene Odluke s ove sjednice pravovaljane. 

Sukladno navedenom, odlučeno je sljedeće: 

 

Ad 1) 

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

Jednoglasno se usvaja Zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Ad 2) 

Odluka o izboru kandidata za kuhara na određeno puno radno vrijeme – zamjena za 

porodiljni dopust – 1 izvršitelj 

Jednoglasno se usvaja Odluka da se na radno mjesto kuhara na određeno puno radno vrijeme 

prima osoba: 

- ANĐELKA ŠIMETIĆ, OIB:05079324548, Komarovci 12, Kaptol 

 

Ad 3) 

Donošenje Odluke o rezultatima natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Bambi“ Kaptol 

za 2021./2022. pedagošku godinu 

Jednoglasno se usvaja. 

Ad 4) 



Različito 

Nije bilo pitanja članova, te po ovoj točci nema navoda.  

 

 

 

Zapisničar:  

Josip Soudek  

Predsjednica: 

Ljubica Novak, dipl. iur. 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

Kaptol, 30. srpnja 2021. 

Z A P I S N I K 
SA 18. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

 

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

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

adrese sa svim potrebnim materijalima 

 

Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Odluka o otvaranju nove mješovite vrtićke odgojno - obrazovne skupine u prostoru Dječjeg    

vrtića „Bambi“ Kaptol 

3. Odluka o izboru kandidata za pomoćnog djelatnika u vrtiću na određeno puno radno vrijeme   

     – 1 izvršitelj 

4. Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja predškolske djece na neodređeno puno radno      

    vrijeme  – 1 izvršitelj 

5. Različito 

 

Realizacija dnevnog reda 

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

pregledalo materijale te po njima glasovalo. 

Budući da su se članovi odazvali i glasovali, ova sjednica je imala potreban kvorum, te su 

donesene Odluke s ove sjednice pravovaljane. 

Sukladno navedenom, odlučeno je sljedeće: 

 

Ad 1) 

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

Jednoglasno se usvaja Zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Ad 2) 

Odluka o otvaranju nove mješovite vrtićke odgojno - obrazovne skupine u prostoru 

Dječjeg    vrtića „Bambi“ Kaptol 

Jednoglasno se usvaja Odluka da se osnuje još jedna vrtićka skupina a za koju je je prostor u 

vrtiću već uređen. Vrtićka skupina osniva se jer je iskazan interes za upis veći nego upisne 

kvote.  

 

Ad 3) 

Odluka o izboru kandidata za pomoćnog djelatnika u vrtiću na određeno puno radno 

vrijeme 



– 1 izvršitelj 

Natječaj se raspisuje jer se otvara dodatna skupina te je potrebno dodatno zapošljavanje.  

Ovakav prijedlog je jednoglasno usvojen.  

 

Ad 4) 

Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja predškolske djece na neodređeno puno 

radno      

    vrijeme  – 1 izvršitelj 

 

Natječaj se raspisuje jer se otvara dodatna skupina te je potrebno dodatno stručno zapošljavanje.  

Ovakav prijedlog je jednoglasno usvojen.  

 

Ad 5) 

Različito 

Nije bilo pitanja članova, te po ovoj točci nema navoda.  

 

 

 

Zapisničar:  

Josip Soudek  

Predsjednica: 

Ljubica Novak, dipl. iur. 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

Kaptol, 13. rujna 2021. 

 

 

Z A P I S N I K 
SA 19. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

 

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

Soudek, Nikolina Stanić i Veronika Svoboda Čolić, poziv je upućen 07.09.2021. 

na e-mail adrese sa svim potrebnim materijalima 

 

Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Odluka o izboru kandidata za odgojitelja/odgojiteljice predškolske djece na neodređeno puno 

radno vrijeme – 1 izvršitelj 

3. Odluka o izboru kandidata za pomoćnog djelatnika/djelatnice u jaslicama/odgojnoj skupini  

na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj 

4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol za 2020/2021. 

pedagošku godinu 

5. Različito 

 

Realizacija dnevnog reda 

Sukladno pristiglim obrascima za glasovanje, vidljivo je da su svi članovi Upravnog vijeća 

pregledali materijale te po njima glasovali. 

Budući da su se članovi odazvali i glasovali, ova sjednica je imala potreban kvorum, te su 

donesene Odluke s ove sjednice pravovaljane. 

Sukladno navedenom, odlučeno je sljedeće: 

 

Ad 1) 

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

Jednoglasno se usvaja Zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Ad 2) 

Odluka o izboru kandidata za odgojitelja/odgojiteljice predškolske djece na  

neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj 

Temeljem prijedloga Povjerenstva u sastavu: Veronika Svoboda – predsjednica, te Brankica 

Dragaš i Tanja Ivanković – Zeba članice,  predlažu da se navedeno radno mjesto primi Marija 

Pavković koja je bila i jedini kandidat za navedeno radno mjesto.  Jednoglasno se usvaja 

Odluka, odnosno prihvaća se Prijedlog Povjerenstva da se na navedeno radno mjesto primi 

Marija Pavković.  



 

Ad 3) 

Odluka o izboru kandidata za pomoćnog djelatnika/djelatnice u jaslicama/odgojnoj 

skupini  na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj 

Temeljem prijedloga Povjerenstva u sastavu: Veronika Svoboda – predsjednica te Brankica 

Dragaš i Tanja Ivanković – Zeba članice,  predlažu da se navedeno radno mjesto primi Barbara 

Vidačić jer je ista ostvarila najviši broj bodova na provedenom testiranu. Ukupno je pristupilo 

razgovoru 5 kandidatkinja. Jednoglasno se usvaja Odluka, odnosno prihvaća se Prijedlog 

Povjerenstva da se na navedeno radno mjesto primi Barbara Vidačić.  

 

Ad 4) 

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol za 

2020/2021. pedagošku godinu 

Sukladno zakonskoj obvezi, ravnateljica je izradila Godišnje izvješće o radu dječjeg vrtića 

„Bambi“ Kaptol te ga dostavila članovima Upravnog vijeća. Budući da nije bilo primjedbi na 

isti, a vidljivo iz glasačkih listića, isti je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 5) 

Različito 

Nije bilo pitanja članova, te po ovoj točci nema navoda.  

 

 

 

Zapisničar:  

Josip Soudek  

Predsjednica: 

Ljubica Novak, dipl. iur. 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

Kaptol, 24. rujna 2021. 

 

 

Z A P I S N I K 
SA 20. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

 

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

Soudek, Nikolina Stanić i Veronika Svoboda Čolić, poziv je upućen 20.09.2021. 

na e-mail adrese sa svim potrebnim materijalima 

 

Predloženi dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Odluka o izboru kandidata odgojitelja pripravnika u Dječjem vrtiću putem mjere aktivnog 

zapošljavanja u 2021. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( Potpora za stjecanje prvog 

radnog iskustva/pripravništvo – javne službe)– 1 izvršitelj 

3. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol za 

2021/2022. pedagošku godinu 

4. Odluka o usvajanju Kurikuluma dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol za 2021/2022. pedagošku 

godinu 

5. Različito 

 

Realizacija dnevnog reda 

Sukladno pristiglim obrascima za glasovanje, vidljivo je da su svi članovi Upravnog vijeća 

pregledali materijale te po njima glasovali. 

Budući da su se članovi odazvali i glasovali, ova sjednica je imala potreban kvorum, te su 

donesene Odluke s ove sjednice pravovaljane. 

Sukladno navedenom, odlučeno je sljedeće: 

 

Ad 1) 

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

Jednoglasno se usvaja Zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Ad 2) 

Odluka o izboru kandidata odgojitelja pripravnika u Dječjem vrtiću putem mjere 

aktivnog zapošljavanja u 2021. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( Potpora za 

stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo – javne službe)– 1 izvršitelj 

Temeljem prijedloga ravnateljice,  predlažu da se navedeno radno mjesto primi Magdalena 

Vincer koja je bila i jedini kandidat za navedeno radno mjesto.  Jednoglasno se usvaja Odluka, 



odnosno prihvaća se Prijedlog ravnateljice da se na navedeno radno mjesto primi Magdalena 

Vincer. 

 

Ad 3) 

Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol za 

2021/2022. pedagošku godinu 

Temeljem prijedloga ravnateljice  napravljen je prijedlog Godišnjeg plana i programa rada 

Vrtića. Svi članovi Upravnog vijeća isti su dobili u materijalima za sjednicu. Budući da nije 

bilo prijedloga za izmjenu i dopunu Plana, isti je jednoglasno usvojen bez izmjena i dopuna.   

 

Ad 4) 

Odluka o usvajanju Kurikuluma dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol za 2021/2022. 

pedagošku godinu 

Prijedlog ove Odluke, odnosno Kurikulum, dostavljen je članovima povjerenstva koji na isti 

nisu imali primjedbe. Prijedlog Kurikuluma dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol usvojen je bez 

izmjena i dopuna.   

 

Ad 5) 

Različito 

Nije bilo pitanja članova, te po ovoj točci nema navoda.  

 

 

 

Zapisničar:  

Josip Soudek  

Predsjednica: 

Ljubica Novak, dipl. iur. 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

Kaptol, 15. studenoga 2021. 

 

 

Z A P I S N I K 
SA 21. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

 

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

Nikolina Stanić i Veronika Svoboda Čolić, Poziv je upućen 11. studenoga 2021. 

godine na e-mail adrese sa svim potrebnim materijalima 

 

Predloženi dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Raspisivanje javnog natječaja za odgojitelja predškolske djece na određeno puno radno 

vrijeme - 1 izvršitelj 

3. Usvajanje Programa ranog učenja engleskog jezika Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 

4.. Različito 

 

 

Realizacija dnevnog reda 

Sukladno pristiglim obrascima za glasovanje, vidljivo je da su članovi Upravnog vijeća 

pregledali materijale te po njima glasovali. 

Budući da se četvero članova odazvalo i glasovalo, ova sjednica je imala potreban kvorum, te 

su donesene Odluke s ove sjednice pravovaljane. 

Veronika Svoboda Čolić je bila opravdano odsutna sa sjednice. 

Sukladno navedenom, odlučeno je sljedeće: 

 

Ad 1) 

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

Jednoglasno se usvaja Zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Ad 2) 

Raspisivanje javnog natječaja za odgojitelja predškolske djece na određeno puno radno 

vrijeme - 1 izvršitelj 

Jednoglasno se usvaja Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja predškolske djece. 

 

Ad 3) 

Usvajanje Programa ranog učenja engleskog jezika Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 

Temeljem prijedloga ravnateljice  napravljen je prijedlog Programa ranog učenja engleskog 



jezika Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol. Svi članovi Upravnog vijeća isti su dobili u materijalima 

za sjednicu. Budući da nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu Programa, isti je jednoglasno 

usvojen bez izmjena i dopuna.   

 

Ad 4) 

Različito 

Nije bilo pitanja članova, te po ovoj točci nema navoda.  

 

 

 

Zapisničar:  

Josip Soudek  

Predsjednica: 

Ljubica Novak, dipl. iur. 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL 

              Upravno vijeće 

                

Kaptol, 01. prosinca 2021. 

 

 

Z A P I S N I K 
SA 22. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“ KAPTOL  

 

 

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

Soudek, Nikolina Stanić i Veronika Svoboda Čolić, poziv je upućen 29.11.2021. 

na e-mail adrese sa svim potrebnim materijalima 

 

Predloženi dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Donošenje Odluke o izboru kandidata za odgojitelja predškolske djece na određeno puno 

radno vrijeme - 1 izvršitelj 

3. Usvajanje Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol za 2021. 

godinu 

4. Usvajanje Financijskog plana Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol za 2022. godinu, s projekcijama 

na 2023. i 2024. godinu 

5.. Različito 

 

Realizacija dnevnog reda 

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bambi Kaptol sastali su se 01. prosinca u 15:30 sati u 

prostoru vrtića. Sastanku su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora.  

Sukladno navedenom, odlučeno je sljedeće: 

 

Ad 1) 

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

Jednoglasno se usvaja Zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Ad 2) 

Donošenje Odluke o izboru kandidata za odgojitelja predškolske djece na određeno 

puno radno vrijeme - 1 izvršitelj 

Temeljem prijedloga ravnateljice,  predlažu da se navedeno radno mjesto primi Marija 

Orešković. Budući da gospođi Mariji istekao ugovor, a na polaganje stručnog ispita pozvana je 

tek u siječnju, istoj je produžen ugovor o radu.  Svi prisutni jednoglasno su se složili s 

navedenim prijedlogom.  

 



Ad 3) 

Usvajanje Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol  

za 2021. godinu 

Temeljem prijedloga ravnateljice  napravljene su I. Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg 

vrtića Bambi Kaptol za 2021. godinu. Ovom prilikom usklađeni su prihodi i rashodi vrtića na 

gotovo 1.200.000,00 kn, od kojih je oko 800.000,00 kn predviđeno za plaće i naknade 

djelatnicima. Ostali značajniji troškovi su: didaktički materijal – 60.000,00 kn, prehrana – 

50.000,00, te troškovi plina i el. Energije oko 35.00,00 kn. Prihodi su pak najznačajniji od 

Općine Kaptol – 800.000,00 kn  prihod od sufinanciranja roditelja 300.000,00 kn, te prihod od 

Zavoda za zapošljavanje 90.000,00 kn. 

Budući da nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu Plana, isti je jednoglasno usvojen bez 

izmjena i dopuna.   

 

Ad 4) 

Usvajanje Financijskog plana Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol za 2022. godinu, s 

projekcijama na 2023. i 2024. godinu 

Član Upravnog vijeća, ujedno i pročelnik predstavio je prijedlog financijskog plana Vrtića za 

2022. godinu s projekcijama za naredne dvije godine.  

Financijski plan za 2022. planiran je na razini od 1.237.000,00 kn prihoda i 1.262.800,00 kn  na 

rashodovnoj strani. Prihodi vrtića planirani su od: Općine Kaptol – 770.000,00 kn te 

sufinanciranje roditelja 460.000,00 kn, najznačajniji rashodi su: rashodi za zaposlene – 

1.000.000,00 kn, rashodi za materijal, energiju i usluge 200.000,00 kn. 

Budući da nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu Plana, isti je jednoglasno usvojen bez 

izmjena i dopuna 

Ad 5) 

Različito 

Nije bilo pitanja članova, te po ovoj točci nema navoda.  

 

 

 

Zapisničar:  

Josip Soudek  

Predsjednica: 

Ljubica Novak, dipl. iur. 


