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DJEČJI VRTIĆ ˝CARIĆ˝ 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

KLASA: 60-02/22-05/80 

URBROJ: 2125-41-02-22-02 
 

Novalja, 8. lipnja 2022.g. 

 

 
Z A P I S N I K 

 

S 38. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Carić“ održane dana 8. lipnja 2022.g. s 

početkom u 13:30 sati u prostorijama DV „Carić“, Zeleni put 3. 

 

Nazočni članovi: Ivana Kurilić, Tea Vidas, Adrijana Kustić, Marina Badurina.  

Velina Zubović je opravdala svoj izostanak. 

       

Ostali nazočni: Sandra Karavanić, ravnateljica DV „Carić“, Ana Matak, sindikalna 

povjerenica. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća Ivana Kurilić pozdravila je sve prisutne, utvrdila da postoji 

kvorum za pravovaljano donošenje odluka i predložila da se za zapisničara imenuje Adrijana 

Kustić.   

Istakla je da su članice Vijeća dobile poziv sa sljedećim dnevnim redom:  
 

 

DNEVNI RED 

 
1. Verifikacija zapisnika s 37. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Carić“,Novalja 

2. Prijedlog Odluke zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću 

„Carić“, Novalja 

3. Prijedlog Odluke o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto spremačice/servirke u 

Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja 

4. Prijedlog Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Carić“, Novalja za pedagošku godinu 

2022./2023.  

5. Prijedlog Odluke o prijemu pripravnika u 2022. godini u Dječjem vrtiću „Carić“, 

Novalja 

6. Razno 

 

Ad 1.) Verifikacija zapisnika s  37. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja 

Predsjednica je pozvala članove na verifikaciju zapisnika. Jednoglasno su s četiri glasa „ZA“ 

verificirani zapisnici s prethodnih sjednica. 

 

Ad 2.) Prijedlog Odluke zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem 

vrtiću „Carić“, Novalja 

 

Javni natječaj je objavljen dana 23. svibnja 2022. godine na mrežnim stranicama i oglasnim 

pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj  stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića. Rok 



2 
 

za podnošenje prijava bio je 8 dana. Za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću na radnom 

mjestu odgojitelj, kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 24. i 25. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). 

Kandidati su na temelju objavljenog natječaja na određeno puno radno vrijeme bili dužni priložiti 

sljedeću dokumentaciju u preslici: životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o stečenoj stručnoj 

spremi, dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju, elektronički zapis o radnom stažu, izjavu kandidata/kinje o 

suglasnosti sa svim uvjetima oglasa, te korištenjem i obradom osobnih podataka. 

Na natječaju za radno mjesto odgojitelja zaprimljena je jedna prijava Ane Marie Petković iz 

Zubovića, sveučilišna prvostupnica filozofije i religiologije. Prijavljena kandidatkinja  ne ispunjava 

uvjete propisane člankom 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19). Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete 

iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do 

zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom 

koja ne ispunjava propisane uvjete. S osobom koja ne ispunjava propisane uvjete sklapa se ugovor o 

radu na određeno vrijeme, do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom 

koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci. 

 

Na prijedlog ravnateljice Upravno vijeće je jednoglasno s četiri glasova „ZA“ donijelo Odluku da se 

na radno mjesto odgojitelja  primi Ana Maria Petković. 

Ad 3.) Prijedlog Odluke o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto spremačice/servirke u 

Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja 

 

Javni natječaj je objavljen dana 23. svibnja 2022. godine na mrežnim stranicama i oglasnim 

pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj  stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića. Rok 

za podnošenje prijava bio je 8 dana. Za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću na radnom 

mjestu odgojitelj, kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 24. i 25. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). 

Kandidati su na temelju objavljenog natječaja na određeno puno radno vrijeme bili dužni priložiti 

sljedeću dokumentaciju u preslici: životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o stečenoj stručnoj 

spremi, dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju, elektronički zapis o radnom stažu, izjavu kandidata/kinje o 

suglasnosti sa svim uvjetima oglasa, te korištenjem i obradom osobnih podataka. 

 

Na natječaju za radno mjesto spremačica/servirka zaprimljena je jedna prijava Mirjane Dabo iz 

Novalje, kuharica. 

Na prijedlog ravnateljice Upravno vijeće je jednoglasno s četiri glasova „ZA“  donijelo Odluku da 

se na radno mjesto spremačica/servirka primi Mirjana Dabo. 

Ad. 4.) Prijedlog Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Carić“, Novalja za pedagošku godinu 

2022./2023. 

 

Obrazloženje po prijedlogu iznijela je ravnateljica i upoznala članice da je javna objava za upis 

djece za pedagošku godinu 2022./2023. objavljena dana 3. svibnja 2022. godine. Prijave za upis 
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zaprimane su u razdoblju od 3. do zaključno 13. svibnja 2022.godine. U upisnom roku zaprimljeno 

je ukupno 56 prijava za upis djece u programe vrtića i jaslica i 4 prijave za upis djece u program 

predškole. Nakon provedenog upisnog postupka, a sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece u 

Dječji vrtić „Carić“, Novalja, u programe vrtića i jaslica mogu se upisati djeca kako je riješeno 

člankom 3. Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, za pedagošku godinu 2022./2023.  

Predsjednica je nakon  rasprave Prijedlog Odluke dala na glasovanje te se jednoglasno s četiri 

glasova „ZA“ donosi 

 

ODLUKA 

o upisu djece u Dječji vrtić „Carić“, Novalja za pedagošku godinu 2022./2023. 

 

Ad.5.) Prijedlog Odluke o prijemu pripravnika u 2022. godini u Dječjem vrtiću „Carić“, 

Novalja 

 

Ravnateljica je u uvodnom obrazloženju iznijela prijedlog Odluke o prijemu pripravnika u 2022. 

godini u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja, kroz mjeru „Stjecanje prvog radnog 

iskustva/pripravništva“. Dječji vrtić „Carić“, Novalja, iskazao je interes za korištenje mjere u 

travnju 2022. godine te po isteku roka za prijavu, dobio suglasnost osnivača i Ministarstva znanosti 

i obrazovanja za prijam pripravnika. Cjelokupnu proceduru zapošljavanja pripravnika potrebno je 

provesti najkasnije do 30. studenoga 2022. godine.  

 

Predsjednica je nakon kratke rasprave Prijedlog Odluke dala na glasovanje te se jednoglasno s četiri 

glasova „ZA“ donosi 

 

ODLUKA 

 

o  prijemu pripravnika u 2022. godini u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja. 

 

Ad.6.) Razno 

 

Sindikalna povjerenica je informirala sve nazočne da je dogovoren sastanak sa Sindikatom radnika 

u predškolskom odgoju i obrazovanju koji bi se trebao održati u rujnu 2022. godine.   

Predsjednica je informirala sve nazočne da je zaprimila dopis dječjeg vrtića o usklađivanju osnovice 

radnika dječjeg vrtića te će gradonačelnika upoznati s istim. 

Adrijana Kustić je postavila pitanje u vezi „sezonskog upisa“, otvorena je kratka rasprava. Tea 

Vidas je rekla da je upravno vijeće nekoliko godina za redom donosilo odluku o sezonskom upisu 

međutim ista nije nikada saživjela. 

 

Sjednica zaključena u 15,00 sati. 

 

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                                     Predsjednica Upravnog vijeća 

Adrijana Kustić                                                                                     Ivana Kustić, dipl.oec. 


