
DV ,,CRVEN KAPICA``  FARKASEVAC

UPRAVNO VIJECE

FARKA§EVAC 30A

10344 FARKA§EVAC

KLASA: 007-04/22-02/01

URBROJ : 238-8-4//01-22-15

ZAPISNIK SA 18. SJEDNICE UPRAVNOG VIJE€A

REDNI  BROJ  SJEDNICE:  18

MJESTO : ,,Dje€ji Vrti6  Crvenkapica  Farka§evac ,,

VRIJEME 0DRZAVANJA:  19. srpnja 2022., u  16:30 sati

IMF  I  PREZIME  PRISUTNIH  €LANOVA UPRAVNOG VIJE€A:

-      Goran Ba€ani -predsjednik upravnogvijefa

-      Jadranka Durasek-Clan upravnog vije6a, predstavnik osniva€a

-       Elizabeta Herceg -predstavnik odgojitelja i stru€nih suradnika

lzo€NI:

-       Radmila  Duki6-clan upravnogvije6a, predstavnik roditelja

-Stefana  pozgaj -zamjenica predsjednika upravnog vije€a, Clan osniva€a

OSTALI  PRISUTNI:

-       Sladana Kuzma -ravnateljica

Sjednicu  Upravnog vijeca otvara predsjednik Upravnog vije6a Goran Ba6ani, koji pozdravlja sve

prisutne i konstatira da postoji kvorum te predlaze slijede6i

DNEVNI  RED:

1.    Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Upraunog vije6a Dje6jeg vrti6a Crvenkapica Farka§evac.

2.     Razmatranje prijedloga   i  dono§enje Odluke o izboru  kandidata za  radno mjesto „  Odgojitelj

pred§kolske djece'` na neodredeno puno radno vrijeme, novootvoreni poslovi

---i



3.     Razmatranje prijedloga i dono§enje Odluke o izboru kandidata za radno mjesto ,,Odgojitelj/ica

pred§kolske djece „ na odredeno, puno radno vrijeme

4.     Razmatranje   prijedloga   i   dono5enje   Odluke   o   raspisivanju   Natje€aja   za   radno   mjesto

Odgojitelj/ica,  na odredeno ,  nepuno radno vrijeme, voditelj  programa vanjske pred5kole za

pedago§ku godinu 2022./2023.

5.    Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen  sa 3 glasa ZA, 0 glasova SUZDRZAN i 0 glasova PROTIV te se

prelazi na razmatranje pojedine to€ke.

lzvJE5CE PO SVAKOJ TO€KI DNEVNOG REDA:

1.    Predsjednik Upravnog vijeca predlaze zapisnik sa pro§le 17. sjednice Upravnog vije¢a Dje€jeg

vrti€a Crvenkapica  Farka§evac i daje prijedlog na glasovanje.

Sa 3 glasa ZA, 0 glasova SUZDRZAN i 0 glasova PROTIV  usvaja se Zapisnik sa 17. sjednice

Upravnog vije6a.

ZAKuU€AK:

Jednoglasno je  usvojen  zapisnik sa   17. sjednice Upravnog vije€a Dje€jeg vrti¢a Crvenkap.ica

Farka§evac .

2.    Predsjednik Upravnog vije¢a daje rije€ Ravnateljici koja iznosi Zapisnik povjerenstva za

provedbu Natje6aja, a na temelju kojeg predlaze da se na radno mjesto ,,Odgojitelj/ica

pred§kolske djece" zaposli kandidat Josip Herman iz mjesta Bjelovar.  Predsjedn.ik Upravnog

vijeca daje prijedlog na raspravu. Rasprave nije bilo. Prijedlog se daje

na glasovanje. Sa 3 glasa ZA, 0 glasova SUZDRZAN   i 0 glasova PROTIV  usvaja se prijedlog i

jednoglasno donosi Odluka da se na radno mjesto ,,,, Odgojitelj/ica   pred§kolske djece`` zaposli

kandidat Josip Herman iz mjesta  Bjelovar.

ZAKLJuthK:

Jednoglasno je  donesena Odluka o zaposlenju Josipa Hermana iz mjesta Bjelovar, na radno

mjesto ,,Odgojitelj/ica  pred§kolske djece"

3.    Predsjednik Upravnog vije€a daje rije€ Ravnateljici koja iznosi Zapisnik povjerenstva za

provedbu Natje€aja, a na temelju kojeg predlaze da se na radno mjesto ,,Odgojitelj/ica



predskolske djece" zaposli kandidatkinja Matea Halapa   iz mjesta  Bjelovar.  Predsjednik

Upravnog vijeca daje prijedlog na raspravu. Rasprave nije bilo. Prijedlog se stavlja

na glasovanje. Sa 3 glasa ZA, 0 glasova SUZDRZAN   i 0 glasova PROTIV  usvaja se prijedlog i

jednoglasno donosi Odluka da se na radno mjesto „Odgojitelj/ica  pred3kolske djece'` zaposli

kandidatkinja   Matea  Halapa iz mjesta Bjelovar.

ZAKUUCAK:

Jednoglasnoje  donesena Odluka o zaposlenju Matee Halapa iz mjesta Bjelovar, na radno

mjesto „Odgojitelj/ica  pred§kolske djece"

4.    Predsjednik Upravnog vije6a daje rije€ Ravnateljici koja daje na razmatranje prijedlog o

donosenju odluke o raspisivanju natje€aja za radno mjesto „Odgojitelj/ica pred§kolske djece``,

na odredeno , nepuno radno vrijeme, voditelja programa vanjske pred§kole za pedago§ku

godinu 2022./2023.

Predsjednik Upravnog vije€a stavlja prijedlog na glasovanje . Sa 3 glasa ZA, 0 glasova

SUZDRZAN   i 0 glasova  PROTIV   usvaja se prijedlog i jednoglasno donosi Odluka o raspisivanju

Natje€aja za radno mjesto Odgojitelj pred§kolske djece, voditelj programa vanjske pred§kole

na odredeno, nepuno radno vrijeme, za pedago§ku godinu 2022. /2023.

ZAKIJUCAK:

Jednoglasno je  donesena Odluka o raspisivanju Natje€aja za radno mjesto Odgojitelj

pred5kolske djece, voditelj programa vanjske pred§kole na odredeno, nepuno radno vrijeme,

za pedago§ku godinu 2022. /2023.

Napomena:   Natje€aj 6e se raspisati u drugoj polovici mjeseca kolovoza, 2022.

Ravnatelj.ica iznos.I da su naru€en.I materijali i oprema za otvorenje move skupine prema

prilozenim ponudama. Napominje €lanovima Upravnog vije¢a da Ce se za ponudu od Sliv

opreme platiti avansno, kako bi se iskoristio popust na naru6eno od 5% §to je Upravno vije6e i

odobrilo. Takoder, iznosi ponovno nezadovoljstvo sa knjigovodstvenim servisom Banozi€

d.a.a. Predstavnici Osniva6a napominju kako je prosli tjeclan Osn.iva€ sa knjigovodstvenim

servisom Banozi€ d.o.o. obavio razgovor vezano uz poslovanje sa vrti€em. Usprkos tome

ravnateljica iznosi kako knjigovodstven.I servis i dalje ne .izvr§ava redovito svoje obaveze; ne

§alje redovito Op¢inama zahtjeve za naplatu za sufinanciranje djece, od mjeseca sije€nja

Op6ina Sv lvan Zabno dobila je zahtjev za samo jedno dijete, a nag vrti6 pohada dvoje djece sa

podru€ja navedene Op6ine. Takoder napominje, kako isti zahtjevi nisu dostavljani niti jednoj

vanjskoj Op6ini koja sufinancira djecu u  DV Crvenkapica Farka5evac za mjesec svibanj i lipanj

2022.  Predstavnici osniva€a daju prijedlog da se za taj dio vodenja knjigovodstvenih poslova

Vrti6 strpi, jer planiraju da ¢e te poslove  preuzeti Op¢ina , odnosno op6insko knjigovodstvo,

all da to jog trenutno nije mogu6e. Za sada predlazu  da se sa knjigovodstvom Banozi6 d.o.o. i

dalje nastavi suradnja do usvajanja   prethodno navedenog prijedloga.


