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 Prolaz OtokaraKeršovanija 1, 52000 PAZIN 
Tel./fax.: 052 622-519   E-mail: tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr  OIB: 05017253133 

 
ZAPISNIK 

 
s 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u ponedjeljak, 15.ožujka 
2021. s početkom u 16  sati u prostorijama zbornice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u ul. Prolaz 
O. Keršovanija 1. 

Nazočne članice i član Upravnog vijeća: 

1. Hani Glavinić, (Predsjednica),  
2. Suzana Jašić, (članica),  
3. Vinko Stihović, (član) 
4. Renata Demark, (članica) 

 
Odsutan: Dano Červar 

Ostale nazočne: 

1. Ingrid Dušić Kurelić, voditeljica računovodstva (prisustvovala je sjednici za vrijeme 1., 2. i 3. 
točke dnevnog reda) 

2. Gabrijela Krizmanić, tajnica i  zapisničarka na sjednici 
3. Vesna Rusijan, ravnateljica (prisustvovala je sjednici za vrijeme 1., 2. i 3. točke dnevnog reda)  

 

Sjednicu otvara Predsjednica Hani Glavinić (dalje: Predsjednica).  

Dnevni red:  

1. Verifikacija Zapisnika s 28. i 29. sjednice Upravnog vijeća 
2. Donošenje prijedloga (I.) izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021.g. 
3. Donošenje odluke o objavi natječaja za logopeda/logopedinju 
4. Razmatranje pristiglih prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljicu  i 

donošenje Prijedloga imenovanja ravnatelja/ravnateljice. 
5. Razno.  

 

Jednoglasno je s 4 glasa „ZA“ prihvaćen dnevni red sjednice. 

 
Ad.1. Verifikacija Zapisnika s 28. i 29. sjednice Upravnog vijeća 
 
Na zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi. 
Zapisnik s 28. sjednice verificiran je jednoglasno s četiri glasa „ZA“. 
 
Na Zapisnik s 29. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi. 
Zapisnik s 29. sjednice verificiran je jednoglasno s četiri glasa „ZA“. 
 
 



2 

 

Ad.2. Donošenje prijedloga (I.) izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021.g. 
Izvjestiteljica: Ingrid Dušić Kurelić, voditeljica računovodstva 

Na temelju članka 36. i 60. Statuta Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.), 
Procedure donošenja Financijskog plana Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazi  KLASA:003-05/16-01/06; URBROJ: 
2163/01-09-15-1 od 10.rujna 2015.g., na temelju Uputa nadležnog Upravnog odjela Grada Pazina voditeljica 
računovodstva Ingrid Dušić Kurelić obrazlaže  

PRIJEDLOG  PRVIH (I.) IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU 
PRIHODI 

Prvim  rebalansom proračuna za 2021. godinu uvećavaju se prihodi po izvoru Tekuće i kapitalne pomoći iz 
državnog proračuna za 975.558,33 kn a sastoje se od: 

• planiranih prihoda u iznosu 800.000,00 kn od MRRFEU na temelju prijavljenog projekta "Sufinanciranje 
provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini"; 

• 150.000,00 kn za projekt "Ribicu jedemo, zdravo rastemo" u okviru  FLAG Natječaja Mjera 3 - prihod je 
namijenjen za pokriće manjka po vlastitom izvoru prethodne godine budući je projekt prethodno 
financiran vlastitim sredstvima Dječjeg vrtića; 

• realiziranog prihoda od završne isplate po projektu Erasmus +  "Iznutra prema van krenimo svi" u iznosu 
25.558,33 kn. 

RASHODI 

Prvim  rebalansom proračuna za 2021. godinu uvećavaju se rashodi prema sljedećim aktivnostima: 

Aktivnost: Redoviti program vrtića i jaslica 

Rashodi za aktivnost redovitog programa vrtića i jaslica povećani su za 5.000,00 kuna a odnose se na povećanje 
rashoda za nabavu stručne literature ali uz istovremeno smanjenje vlastitih rashoda za financiranje usluga 
banaka za projekt Rekonstrukcije za isti iznos. 

Sve ostale pozicije rashoda su preraspodijeljene sukladno ostvarenim rezultatima u prva dva mjeseca 2021. 
godine i procjenama za narednih 10 mjeseci ali bez promjene u ukupnom iznosu. 

Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija vrtića (gornji vrtić)  

Uvećavaju se rashodi za 1.093.181,25 kuna.  Najveće povećanje rashoda u iznosu 800.000,00 kn odnosi se 
otplatu glavnice dugoročnog kredita koja se planira financirati iz prihoda državnog proračuna - MRRFEU. 

Rebalansom su uključeni i realizirani rashodi za nabavu opreme grupe II - uredski namještaj u iznosu 300.981,25 
kn i troškovi pripreme dokumentacije u iznosu 12.000,00 kn. 

Umanjeni su rashodi za Usluge banaka u ukupnom iznosu 19.800,00 kn. 

Tekući projekt: ERASMUS + „Iznutra prema van krenimo svi“  

Uvećan je za iznos od 15.208,51 kuna a odnosi se na povećanje rashoda za seminare, službena putovanja i 
ostale materijale za potrebe poslovanja sukladno realiziranim prihodima odnosno završnoj isplati po projektu u 
2021. godini. 
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Ovo  obrazloženje prilog je  Prijedlogu prvih (I.) izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021.g.   

Ingrid Dušić Kurelić je također dala Vijeću informaciju da je iskorišteni dio kratkoročnog kredita s pripadajućim 
kamatama, za potrebe rekonstrukcije zgrade „gornjeg“ Vrtića, vraćen dana  26.veljače 2021.u  iznosu od 
=3.142.189,83 kn 

Prihvaćen je nacrt prijedloga  te  Upravno vijeće jednoglasno s četiri glasa „ZA“ donosi Prijedlog I. 
izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021.g. i prihvaća informaciju o vraćanju kratkoročnog kredita s 
pripadajućim kamatama u iznosu od =3.142.189,83 kn. 

Ad. 3. Donošenje odluke o objavi natječaja za logopeda/logopedinju 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan, ravnateljica 
 
Natječaj za logopeda/logopedinju objavljen je 21.siječnja 2021. do 22.veljače 2021. Na natječaj nije 
pristigla niti jedna prijava te  ravnateljica predlaže da Upravno vijeće donese  odluku o ponavljanju 
natječaja. 
 
Jednoglasno se  s četiri glasa „ZA“ donosi odluka o objavi natječaja za logopeda/logopedinju 
m/ž na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 
 
Napomena: (Ravnateljica i voditeljica računovodstva napuštaju rad sjednice.) 
 
Ad. 4. Razmatranje pristiglih prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljicu  i 
donošenje Prijedloga imenovanja ravnatelja/ravnateljice. 
 
Na temelju rješenja više prosvjetne inspektorice Marine Paić, Samostalnog sektora prosvjetne 
inspekcije, Područne službe u Rijeci KLASA: UP/I-600-04/20-01/00097 ;URBROJ 533-07-20-0004 od 
15.prosinca 2020. kojim u točki 6. naređuje da se „provede postupak objave natječaja za 
ravnatelja/ravnateljicu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin sukladno odredbama Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju, Zakonu o ustanovama kao i posebnih propisa“ i Rješenja KLASA:UP/I-600-04/20-
01/00097; URBROJ: 533-08-21-0007 od 2.veljače 2021. kojim se rok izvršenja naredbe produžuje sa 
60 dana na 90 dana, (odnosno na 17.ožujka 2020.g.) objavljen je natječaj za imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin. 

Temeljem članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj: 
10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin(Sl. novine Grada 
Pazina 31/13. i 23/14.), Upravno vijeće je objavilo Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Vrtića. 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Vrtića 3.ožujka 2021.g.s rokom 
prijave do  11.ožujka 2021.g. 

Uvjeti iz natječaja su slijedeći: 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni 
studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u 
skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij 
odgovarajuće vrste i ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, ima najmanje 5 godina staža 
u djelatnosti predškolskog odgoja, koja se ističe stručnim i pedagoškim radom i ima sposobnost 
organiziranja rada u Vrtiću, te ispunjava opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa. 
 
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju: 
- životopis  
- dokaz o stručnoj spremi / traženoj razini obrazovanja (preslika diplome)  
- dokaz o državljanstvu (preslika) 
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- dokaz o položenom stručnom ispitu za predškolski odgoj ili dokaz da nisu dužni polagati (radni odnos 
u predškolskoj ustanovi prije 18.12.1997.) 
 
- dokaz o radnom stažu: 

a) elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji 
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja, (izvornik) 

b) potvrda predškolske ustanove odnosno preslika ugovora o radu o vrsti i trajanju poslova 

-  dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o 
    predškolskom odgoju i obrazovanju i to: 

a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. 
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starije od dana objave natječaja, (izvornik) 

b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 
4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starije od dana objave natječaja, (izvornik) 

      c) izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i 

     obrazovanju, (vlastoručno potpisana). 

Uz prijavu za natječaj kandidati su mogli priložiti program rada za četverogodišnje razdoblje. 
 
U propisanom roku (10.ožujka 2021.) zaprimljena je jedna prijava. 

Upravno vijeće je pristupilo otvaranju pristigle prijave. Prijavu je podnijela Vesna Rusijan, sadašnja 
ravnateljica Vrtića. 

Pregledano je da li prijava sadržava svu propisanu dokumentaciju iz natječaja. Utvrđeno da je uz prijavu 
priložena sva propisana dokumentacija i da kandidatkinja ispunjava formalne uvjete iz natječaja. 
Kandidatkinja je uz prijavu dodala potvrde o stručnim usavršavanjima i edukacijama.  

Kandidatkinja je također priložila  program rada za četverogodišnje razdoblje.  

Otvorena je rasprava. 

Članice i član Vijeća proučili su  program rada kandidatkinje za naredno razdoblje. Obzirom da nije bilo 
drugih prijava na natječaj, a kandidatkinja je dosadašnjim radom na mjestu ravnateljice pokazala 
sposobnost vođenja ustanove, jednoglasno je s četiri glasa „ZA“ utvrđen PRIJEDLOG za 
imenovanje VESNE RUSIJAN iz Pazina, Narodnog doma 2, za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Olga 
Ban“ Pazin  za naredni mandat od četiri godine. 

Sjednica je završila u 17,10 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

 
KLASA: 003-06/21-01/06 
URBROJ: 2163/01-09-21-2 

Zapisničarka:       Predsjednica Upravnog vijeća 

Gabrijela Krizmanić     Hani Glavinić 

 


