
                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL  

               Upravno vijeće           
 

Kaptol, 14. studenog 2022. 

 

POZIV 

na  30. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol koja će se održati u utorak, 

15. studenog 2022. godine  s početkom u 16.00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića 

 

Predloženi dnevni red:  

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice 

2. Raspisivanje natječaja za odgojitelja/odgojiteljice predškolske djece na neodređeno 

puno radno vrijeme – 1 izvršitelj 

3. Razno 

 

 

Ovaj poziv je izrađen elektronski te je kao takav valjan bez žiga i potpisa, a zajedno s dnevnim 

redom potvrđuje se usvajanjem na Upravnom vijeću.  

 

Poziv dostaviti: 

- Ljubica Novak, dipl. iur., predsjednica Upravnog vijeća 

- Damir Poljanac, dipl. ing. predstavnik Osnivača 

- Josip Soudek, predstavnik Osnivača 

- Nikolina Stanić, mag.geogr.,  predstavnica roditelja 

- Veronika Svoboda Čolić, predstavnica odgojitelja 

 

 

 

 

 

 



                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL  

               Upravno vijeće           
 

KLASA: 601-05/22-01/08 

URBROJ: 2177-5-1-22-01 

Kaptol, 15. studenog 2022. 

 

 

Na temelju Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 

94/13, 98/19 i 57/22) i Članka 42. Statuta Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol, Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol na svojoj 30. sjednici održanoj 15. studenog 2022. godine 

donosi  

 

ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA S PRETHODNE SJEDNICE 

 

Članak 1. 

Usvaja se Zapisnik sa 29. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol od dana 

26. listopada 2022. godine.   

 

Članak 2. 

 

Zapisnik se nalazi u privitku ove Odluke. 

 

 

 

                                                                    Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića  

                                                                        „Bambi“ Kaptol 

 

                                                                        ________________________________ 

                                                                        Ljubica Novak, dipl. iur 

 
 

 

 

 

 



                        
REPUBLIKA HRVATSKA  

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                              

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL  

              Upravno vijeće  

                 

Kaptol, 26. listopada 2022.  

  

  

Z A P I S N I K  

S 29. 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 24. listopada 2022. na e-mail adrese sa svim potrebnim materijalima.  

  

Realizacija dnevnog reda  

Sjednica se održala u prostoru vrtića s početkom u 15:15 sati.  

Prisutni: Ljubica Novak, Nikolina Stanić, Veronika Svoboda Čolić, Ivona Pečur 

Odsutni: Damir Poljanac, Josip Soudek 

Budući da je utvrđeno kako ima kvorum, sve donesene odluke s ove sjednice su pravovaljane. 

Sukladno navedenom, odlučeno je sljedeće: 

  

Predloženi dnevni red:   

1.  Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice 

2. Usvajanje Prijedloga Statuta Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 

3. Usvajanje Financijskog plana Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol za 2023. i projekcije za 

2024. i 2025. godinu 



4. Donošenje odluke o izboru kandidata za odgojitelja djece rane i predškolske dobi na 

neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj 

5. Donošenje odluke o izboru kandidata za pomoćnog djelatnika u skupini na određeno 

puno radno vrijeme – 1 izvršitelj 

6. Razno 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 Jednoglasno se usvaja Zapisnik s prethodne sjednice.  

  

Ad 2) Usvajanje prijedloga statuta Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol 

Predsjednica Upravnog vijeća otvorila je drugu točku dnevnog reda te je ukratko predstavila Statut 

Dječjeg vrtića. Nakon predstavljanja statuta uslijedilo je glasovanje. Jednoglasnom odlukom članova, 

usvojen je prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol..   

 

 Ad 3) Usvajanje Financijskog plana Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol za 2023. i projekcije za 2024. i 

2025. godinu 

Treću točku dnevnog reda otvorila je predsjednica Upravnog vijeća. Jednoglasno je usvojen 

Financijski plan Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol s projekcijama za 2024. i 2025. 

 

Ad 4) Donošenje odluke o izboru kandidata za odgojitelja djece rane i predškolske dobi na 

neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj 

Predsjednica Upravnog vijeća otvorila je četvrtu točku dnevnog te riječ prepustila ravnateljici Ivoni 

Pečur. Naglasila je kako je temeljem raspisanog natječaja pristigla samo jedna zamolba na radno 

mjesto odgojitelja. Povjerenstvo predlaže da se Anitu Relić primi na radno mjesto odgojitelja na 

neodređeno puno radno vrijeme. Budući da nije bilo upita, pristupilo se glasovanju. Jednoglasnom 

odlukom članova, prihvaćen je prijedlog ove odluke. 

  

Ad 5) Donošenje odluke o izboru kandidata za pomoćnog djelatnika u skupini na određeno puno 

radno vrijeme – 1 izvršitelj 

Predsjednica Upravnog vijeća otvorila je četvrtu točku dnevnog te riječ prepustila ravnateljici. 

Naglasila je kako je temeljem raspisanog natječaja pristiglo 13 zamolbi od kojih je 8 ispunjavalo 

uvjete natječaja. Prema ocjeni povjerenstva, Barbara Vidačić je ostvarila najbolji rezultat te 



Povjerenstvo predlaže da se primi na radno mjesto pomoćnog djelatnika na određeno radno vrijeme. 

Pristupilo se glasovanju. Jednoglasnom odlukom prisutnih članova, prijedlog odluke je prihvaćen. 

 

Ad 6) Razno 

Predsjednica Upravnog vijeća otvorila je petu točku dnevnog reda. Budući da nije bilo prijedloga, 

komentara ili pitanja, predsjednica je zaključila sjednicu. Sjednica je završila u 15:45 sati.   

  

  

  

  

Zapisničar:                                                                                     Predsjednica: 

Veronika Svoboda Čolić                                                               Ljubica Novak, dipl. iur.  

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

DJEČJI VRTIĆ „BAMBI” KAPTOL  

               Upravno vijeće           
 

KLASA: 601-05/22-01/08 

URBROJ: 2177-5-1-22-02 

Kaptol, 15. studenog 2022. 

 

 

Na temelju Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 

94/13, 98/19 i 57/22) i Članka 42. Statuta Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol, Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol na svojoj 30. sjednici održanoj 15. studenog 2022. godine 

donosi  

 

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA 

 

Raspisuje se natječaj za radno mjesto odgojitelja/odgojiteljice predškolske djece na 

neodređeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „Bambi“ Kaptol. 

 

 

 

                                                                    Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića  

                                                                        „Bambi“ Kaptol 

 

                                                                        ________________________________ 

                                                                        Ljubica Novak, dipl. iur 

 
 

 

 


