
                                 

 

DJEČJI VRTIĆ „TRAVICA“ 

M.C.NEHAJEVA 1 

S E N J 

 

 

UPRAVNO  VIJEĆE 

 
Klasa: 601-02/18-05/9     

Urbroj: 2125-03-11-18-1 

Senj, 7. rujna  2018. 

            

  
ZAPISNIK 

 

8. sjednice UV-a  Dječjeg vrtića  „Travica“ Senj, održane 7. rujna 2018. godine u 14,30 sati u Dječjem 

vrtiću. 

 
NAZOČNI:  

 

Predstavnici Grada: 

Vedran Tomljanović 

Franciska Butković  

Vedrana Glavičić 

 

Predstavnik roditelja:  

Maja Gregović 

 

Predstavnik odgojitelja i str.suradnika: 

Anita Orlić 

 

OSTALI NAZOČNI: 

 

Dubravka Glavaš, ravnateljica 

 

  
Sjednicu je u 14,30 sati otvorio predsjednik UV-a Vedran Tomljanović, pozdravio  sve 

nazočne, utvrdio da sjednici prisustvuju svi članovi (5)Vijeća  te konstatirao da Vijeće može donositi 

pravovaljane odluke. 

Nakon toga predsjednik je  predložio slijedeći  

 

DNEVNI RED: 

 

 

1.Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice UV-a 

2.Izvješće o radu Dječjeg vrtića Travica za pedagošku 2017./2018. g    

3.Informacija o nadzoru prosvjetne inspekcije i postupanje u skladu sa istim 

4.Razno 

 

 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 



Ad.1. 

Zapisnik sa 7. sjednice UV-a jednoglasno je usvojen. 

 

 

Ad.2.  

Ravnateljica je upoznala Vijeće sa Izvješće o radu Dječjeg vrtića Travica za pedagošku 

2017./2018. godinu.  Nakon  rasprave Vijeće je jednoglasno  donijelo  

 

O D L U K U 

 Usvaja  se Izvješće o radu Dječjeg vrtića Travica za pedagošku 2017./2018.godinu. 

 

Ad.3. 

 Ravnateljica je  upoznala Vijeće da je 5. rujna 2018. izvršen inspekcijski  nadzor  prosvjetne 

inspekcije Rijeka.  Gđa.inspektorica, Vesna Popović je ukazala na nepravilnosti vezano uz  Zapisnik 6. 

sjednice Upravnog vijeća,  odnosno uz   Odluku  za  provođenje provjere stručne i radne sposobnosti. 

Također je ukazano na nepravilnosti u čl. 17. i 18. Pravilniku o radu u kome  nedostaju kriteriji  

ocijenjivanja te isto  treba dopuniti i ispraviti. 

 Nakon rasprave Vijeće je  jednoglasno donijelo 

 

O D L U K U 

Poništava se  natječaja za odgojitelja objavljen od 16.-24. kolovoza 2018. godine i obustavlja  

postupak odabira kandidata po istom. 

Ravnateljica će sve  kandidate  obavijestiti o istome  pismenim putem,  putem Web-a i oglasne 

ploče Dječjeg vrtića. 

  

 

Obzirom da poslovi ne trpe odgodu, ravnateljica  će uz već dobivenu suglasnost 

Gradonačelnika , a po preporuci  gđe. inspektorice,  bez natječaja na vrijeme od 60 dana zaposliti 

odgojitelja na upražnjeno radno mjesto. U tom intervalu će se raspisati novi natječaj. 

 

 

Ad.4.  

  

Pod točkom Razno, Upravno vijeće je jednoglasno  donijelo  odluke: 

1. Plesnoj skupini Nataliya dozvoljava se daljnje korištenje prostora dvorane za provođenje balet za 

djecu predškolske i školske dobi, dva puta tjedno,  po istoj cijeni (sat-40 kn) 

 

2   Euro centru iz Rijeke  dozvoljava se provođenje   tečaj engleskog jezika za djecu predškolske i 

školske dobi   u popodnevnim satima u prostoru  Dječjeg vrtića, sk.6 (dva puta tjedno); godišnji paušal 

1.300 kuna) 

 

3.Od 17.-28. rujna 2018. biti će upisi u kraći program predškole. Obavijest o istome biti će na Web 

stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.Obavijest će biti  dostavljena  školama  u Krasnu , Sv.Jurju i 

Vratniku. 

U program se upisuju djeca koja nisu polaznici vrtića, a školski su obveznici  za školsku godinu 

2019./2020. U program se upisuju djeca rođena od 01. travnja 2012.- 31. ožujka 2013. 

 

4.Po nalogu Gradonačelnika Upravno vijeće  ravnateljici umanjuje  plaću za mjesec rujan 2018. za 

10% (u brutu)  kao sankciju za nekoliko puta poništen natječaj. 

 

5.Ravnateljica je upoznala Vijeće o  sredstvima  koji nedostaju da bi se Martini Miškulin isplatila 

otpremnina u ukupnom iznosu u brutu  od 26.850,73 kune.Iznos od  3.722,73 kune   treba uvrstiti u 

rebalans proračuna, kao i iznos od  10,000 tisuća kuna za opremu, (1.200 kuna za  bušilicu-odvijač, a 

8.800 kuna  za ormariće-police za odlaganje didaktike po sobama gdje su djeca. ) Ukupno se 

rebalansom  potražuje iznos od 13.722,73 kune. 



  

  

 

 

 
Sjednica je završena u 15.30 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                                                Predsjednik UV-a: 

Maja Gregović                                                                                  Vedran Tomljanović,prof 

 

 

 

 

             

 

  

                                                                                                 


