
DJEČJI VRTIĆ  ̋CARIĆ ̋ 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

KLASA: 601-02/22-05/82 

URBROJ: 2125-41-02-22-02 

 

Novalja, 5. srpnja 2022.g. 

Z A P I S N I K 

S 39. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Carić“ održane dana 5. srpnja 2022.g. s 

početkom u 13:00 sati u prostorijama DV „Carić“, Zeleni put 3. 

 

Nazočni članovi: Ivana Kurilić, Tea Vidas, Marina Badurina i Velina Zubović. 

Adrijana Kustić 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 Marina 

Badurina. 

 

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

DNEVNI RED 

1. Verifikacija zapisnika s 38. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja 

2. Prijedlog Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. g. 

3. Prijedlog Odluke o prigovoru roditelja/skrbnika na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić 

„Carić“, Novalja za pedagošku godinu 2022./2023. 

4. Prijedlog Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto 

zdravstveni voditelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja 

5. Prijedlog Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto 

spremačica u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja 

6. Prijedlog Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni 

suradnik/pripravnik: edukacijski – rehabilitator ili logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja 

7. Razno 

 



Ad.1) Verifikacija zapisnika s 38. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Carić“, 

Novalja 

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

verificiran zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Ad.2) Prijedlog Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. g. 

Ravnateljica je ukratko obrazložila izmjenu i dopunu Financijskog plana, gdje je došlo do 

preraspodjele troškova, pokrio se manjak iz prethodne godine, te su općenito povećani prihodi 

i uvećani troškovi životi zbog financijske situacije odnosno krize u svijetu. 

Predsjednica je nakon kratkog obrazloženja ravnateljice Prijedlog Odluke dala na glasovanje 

te se jednoglasno s četiri glasova „ZA“ donosi 

 

ODLUKA 

o I. izmjeni i dopuni Financijskog plana za 2022.g. 

 

Ad.3) Prijedlog Odluke o prigovoru roditelja/skrbnika na Odluku o upisu djece u Dječji 

vrtić „Carić“, Novalja za pedagošku godinu 2022./2023. 

Predsjednica Povjerenstva, ravnateljica Sandra Karavanić je rekla da je dječji vrtić zaprimio 6 

prigovora na Odluku o upisu u pedagošku godinu 2022./2023. i to  4 za vrtić i 2 za jaslice. 

Prigovore je pojedinačno razmatralo Povjerenstvo za upise te predlaže Upravnom vijeću da 

donesu sljedeće Odluke. 

Prigovori roditelja na Odluke o upisima za Dječji vrtić Carić: 

1. Dijete 2022-15 – odbija se kao neosnovan prigovor i potvrđuje donesena Odluka 

2. Dijete 2022-16  – odbija se kao neosnovan prigovor i potvrđuje se donesena Odluka 

3. Dijete 2022-34 – odbija se kao neosnovan prigovor i potvrđuje se donesena Odluka 

4. Dijete 2022-10– odbija se kao neosnovan prigovor i potvrđuje se donesena Odluka 

5. Dijete 2022-29 – odbija se kao neosnovan prigovor i potvrđuje se donesena Odluka 

6. Dijete 2022-09 – udovoljava se prigovoru i preinačuje se Odluka u dijelu koji se 

odnosi na bodovanje djeteta. 

Otvorena je rasprava u s vezi sa svakim prigovorom i tražilo se obrazloženje Predsjednice 

Povjerenstva. Nakon duže rasprave i razmatranja svakog prigovora 

Jednoglasno su s četiri glasa „ZA“ donesene odluke kako je to predložila Predsjednica 

Povjerenstva. 

Ad.4) . Prijedlog Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno 

mjesto zdravstveni voditelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja 

Ravnateljica je ukratko obrazložila prijedlog Odluke. Na poslovima zdravstvene voditeljice 

zaposlena je Jelena Lukačić, medicinska sestra opće njege od 23. veljače 2022.godine na rok 



od pet mjeseci. S obzirom na to da istoj ističe ugovor potrebno je raspisati natječaj zbog 

upražnjenog radnog mjesta. 

Predsjednica je nakon kratkog izlaganja Prijedloga Odluku dala na glasovanje te se 

jednoglasno s četiri glasova „ZA“ donosi  

ODLUKA  

o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto zdravstveni voditelj u 

Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja. 

Ad.5) Prijedlog Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto 

spremačica u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja 

Dječji vrtić „Carić“, Novalja, objavljuje javni natječaj zbog upražnjenog radnog mjesta na 

radno mjesto spremačice na određeno puno radno vrijeme.  

Predsjednica je nakon obrazloženja ravnateljice Prijedlog Odluke dala na glasovanje te se 

jednoglasno s četiri glasova „ZA“ donosi  

ODLUKA 

o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremačice u Dječjem vrtiću 

„Carić“, Novalja 

Ad.6) Prijedlog Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto 

stručni suradnik/pripravnik: edukacijski – rehabilitator ili logoped u Dječjem vrtiću 

„Carić“, Novalja 

Ravnateljica je istaknula potrebu zapošljavanja stručnog suradnika/pripravnika rehabilitatora 

ili logopeda u dječjem vrtiću. Nakon dobivene suglasnosti osnivača i Ministarstva znanosti i 

obrazovanja za prijam pripravnika stručnog suradnika, dječji vrtić raspisuje javni natječaj s 

naznakom da se natječaj odnosi na prijam pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog 

radnog iskustva/pripravništva“. Tijekom pripravničkog staža dječji vrtić sklapa s 

pripravnikom ugovor o radu na određeno vrijeme od 12 mjeseci te zapošljava pripravnika u 

punom radnom vremenu (40 sati tjedno). 

Predsjednica je nakon kratkog izlaganja ravnateljice Prijedlog Odluke dala na glasovanje te se 

jednoglasno donosi 

ODLUKA 

o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik/pripravnik: 

edukacijski – rehabilitator ili logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja 

Ad.7) Razno 

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednica je postavila pitanje krećemo li s engleskim i 

sportskim programom, te je ravnateljica odgovorila da ćemo krenuti s engleskim programom, 



jer za sportski program nije bilo dovoljan broj zainteresirane djece. Za sljedeću pedagošku 

godinu planira se uvesti engleski program, a potom sljedeće godine uvesti i sportski program. 

 

Sjednica zaključena u 15,00 sat 

 

 

Zapisnik vodila                                                                                                Predsjednica 

Upravnog vijeća 

Marina Badurina                                                                                      Ivana Kurilić, dipl.oec. 
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DJEČJI VRTIĆ ˝CARIĆ˝ 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

KLASA: 601-02/22-05/86 

URBROJ: 2125-41-02-22-02 
 

Novalja, 18. srpnja  2022.g. 

 

 
Z A P I S N I K 

 

S 40. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Carić“ održane dana 18. srpnja 2022.g. 

elektroničkim putem.  

 

Nazočni članovi: Ivana Kurilić, Tea Vidas, Velina Zubović, Adrijana Kustić i Marina 

Badurina.  

 

Ostali nazočni: Sandra Karavanić, ravnateljica DV „Carić“. 

 

Predsjednica predložila da se za zapisničara imenuje Adrijana Kustić.   

 

Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi ni novih prijedloga te je predložen sljedeći 

 

 

DNEVNI RED 

 

1.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, za   

 2022. godinu 

 

 

 

Ad.1.) Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Carić“ za prvo 

polugodište 2022. godine      

U izvještajnom razdoblju dječji vrtić je ostvario ukupne prihode od 2.781.581,75 kn, ukupne 

rashode od 2.732.553,52 kn. Višak prihoda poslovanja raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 

28.404,51 kn. 

 

Upravno vijeće je s 5 (pet) glasova „za“ usvojilo polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 

plana Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, za prvo polugodište 2022. godine. 

 

  

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                                     Predsjednica Upravnog vijeća 

Adrijana Kustić                                                                                    Ivana Kurilić, dipl.oec 
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DJEČJI VRTIĆ ˝CARIĆ˝ 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

KLASA: 601-02/22-05/87 

URBROJ: 2125-41-02-22-02 
 

Novalja, 31. kolovoza 2022.g. 

 

 
Z A P I S N I K 

 

S 41. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Carić“ održane dana 31. kolovoza 2022.g. 

elektroničkim putem.  

 

Nazočni članovi: Ivana Kurilić, Tea Vidas, Velina Zubović, Adrijana Kustić i Marina 

Badurina.  

 

Ostali nazočni: Sandra Karavanić, ravnateljica DV „Carić“. 

 

Predsjednica predložila da se za zapisničara imenuje Adrijana Kustić.   

 

Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi ni novih prijedloga te je predložen sljedeći 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prijedlog Odluke o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto zdravstvenog voditelja u 

Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja 

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

„Carić“, Novalja 

3. Prijedlog Odluke o donošenju godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada 

Dječjeg vrtića „Carić“ za pedagošku godinu 2021./2022. 

 

 

 

 

Ad.1.) Prijedlog Odluke o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto zdravstvenog voditelja u 

Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja 

Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 5. srpnja 2022. godine, donijelo je Odluku o objavi 

natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto zdravstveni voditelj u Dječjem vrtiću 

„Carić“, Novalja, na neodređeno puno radno vrijeme. Javni natječaj je objavljen dana 18. srpnja 

2022. godine.  Rok za podnošenje prijava bio je 8 dana. Na natječaju za radno mjesto zdravstvenog 

voditelja zaprimljene su 2 prijave i to Jelena Lukačić iz Novalje Samorašnji put 33, medicinska 

sestra opće njege i Martina Alšić Vidušin iz Novalje, Obilaznica 86, stručna prvostupnica 

(baccalaurea) sestrinstva.  Kandidatkinja Martina Alšić Vidušin  ispunjava 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). 
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Upravno vijeće je s 5 (pet) glasova „za“  donijelo  Odluku o zasnivanju radnog odnosa na radno 

mjesto zdravstvenog voditelja u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja 

 

Ad.2.) Prijedlog Odluke o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto spremačica u Dječjem vrtiću 

„Carić“, Novalja 

Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 5. srpnja 2022. godine, donijelo je Odluku o objavi 

natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremačica u Dječjem vrtiću „Carić“, 

Novalja, na određeno puno radno vrijeme.  

Javni natječaj je objavljen dana 18. srpnja 2022. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 8 dana. 

Na natječaju za radno mjesto spremačice zaprimljena je 1 prijava i to Andreje Jeličić iz Novalje, 

Vodovodna 2a. 

 

Upravno vijeće je s 5 (pet) glasova „za“  donijelo  Odluku o zasnivanju radnog odnosa na radno 

mjesto spremačice u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja 

 

Ad.3.) Prijedlog Odluke o donošenju godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada 

Dječjeg vrtića „Carić“ za pedagošku godinu 2021./2022. 

 

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Statuta dječjeg vrtića za svaku 

pedagošku godinu uz prethodnu raspravu i zaključke Odgojiteljskog vijeća donosi se Godišnje 

izvješće o ostvarivanju plana i programa rada za proteklu pedagošku godinu.     

Uspješno je realizirano 8 skupina različitih programa sa 137 djece, 8 skupina redovitog programa (4 

skupine desetosatnog jasličnog, 3 skupina desetosatnog vrtićnog, 1 vrtićna šestosatna skupina). Sve 

vrtićne skupine redovitog programa obogaćene su katoličko vjerskim sadržajima. Sve skupine imaju 

dva odgojitelja na cjelodnevnom boravku, u poludnevnom boravku jedan odgojitelj. Mogućnost 

ljetnog ispisa koristi sve manje djece. Tijekom godine su se zaprimale molbe za upis; nismo imali 

listu čekanja. Redoviti upisi u novu pedagošku godinu provedeni su u svibnju. Upisi za kraći 

program predškole su provedeni u siječnju. Zaprimljene su 2 prijave. Program se provodio u sklopu 

redovitog programa. Ukupno je tijekom godine (redovni i kraći programi) bilo upisano 26 djece u 

godini  prije  polaska u školu. Tijekom godine smo imali 3 pripravnice-odgojiteljice i 1 pripravnika 

stručnog  suradnika - pedagoga. Imali smo 2 studentice na praksi. Gotovo cijelu pedagošku godinu 

je obilježilo poštivanje pojačanih  epidemioloških mjera i protokola prevencije zaraze COVID-19 te 

smo bili u stalnom kontaktu s liječnikom, Ivanom Stanićem, epidemiologom. Pojedinim skupinama 

i djelatnicima su povremeno izricane mjere samoizolacije. Po potrebi su provedene pojačanje mjere 

dezinfekcije.  Tijekom godine vrši se identifikacija djece s posebnim potrebama (psiholog u suradnji 

s odgojiteljima), provodi se opservacija djece kod kojih se utvrde razvojna odstupanja te se roditelje 

upućuje na daljnju obradu. Detektirano je 17 djece s uočenim značajnim razvojnim odstupanjima.  

Jedno dijete ima rješenje Prvostupanjskog tijela vještačenja. Jelovnike izrađuje kuharica u suradnji s 

ravnateljicom. U slučaju potrebe jelovnik se prilagođuje svakom pojedinom djetetu.  Zaposlen je 

zdravstveni djelatnik. Ostvarene su bitne zadaće stručnog usavršavanja planirane Godišnjim planom 

i programom rada ustanove. Većina stručnih usavršavanja se zbog epidemiološke održavala online. 

Suradnja s roditeljima se održavala u živo uz pridržavanje epidemioloških mjera. 

Upravno vijeće je s 5 (pet) glasova „za“ donijelo Odluku o donošenju godišnjeg izvješća o 

ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića „Carić“ za pedagošku godinu 2021./2022. 
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Zapisnik vodila                                                                                     Predsjednica Upravnog vijeća 

Adrijana Kustić                                                                                    Ivana Kurilić, dipl.oec 

 


