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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 38. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u srijedu, 8. 
prosinca 2021. s početkom u 16  sati u matičnom vrtiću u Pazinu. 

Prisutne članice i članovi Upravnog vijeća: 

1. Vinko Stihović, (zamjenik Predsjednice) 

2. Emina Trošt (članica) 
3. Renata Demark, (članica) 

4. Dano Červar (član) 
 

Opravdano odsutna: predsjednica Hani Glavinić 
Ostali prisutni: 

1. Vesna Rusijan, ravnateljica 

2. Ingrid Dušić Kurelić, voditeljica računovodstva 
3. Gabrijela Krizmanić, tajnica i  zapisničarka na sjednici 

 

Sjednicu otvara zamjenik predsjednice, g. Vinko Stihović, pozdravlja sve prisutne i predlaže 
dnevni red.  

Dnevni red:  

1. Verifikacija Zapisnika s 37. sjednice Upravnog vijeća 
2. Donošenje III. izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 
3. Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021.g. 
4. Donošenje Prijedloga III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. 
5. Obavijest o  izmjeni Prijedloga Financijskog plana  za 2022. g. s projekcijom za 

2023. i 2024.g. 
6. Donošenje odluke po objavljenom natječaju za  odgojiteljice na određeno 

vrijeme s punim radnim vremenom – 8 izvršiteljica (m/ž) 
7. Donošenje odluke po objavljenom natječaju za  spremačicu  na određeno 

vrijeme s pola  radnog vremena – 1 izvršiteljica (m/ž) 
8. Razno  

 
Ravnateljica predlaže nadopunu dnevnog reda na način da iza točke 7. dođe točka 
8. Donošenje odluke o objavi natječaja za jednu odgojiteljicu na neodređeno 
vrijeme 

Točka 8. Razno, postaje točka 9.Razno 
    

Jednoglasno s četiri  glasa „ZA“ prihvaća se dnevni red sjednice s nadopunom. 



2 

 

Ad.1. ) Verifikacija zapisnika s 37. sjednice Upravnog vijeća 
Na zapisnik nema primjedbi te je, jednoglasno s četiri glasa „ZA“,  zapisnik s 37. sjednice 
Upravnog vijeća verificiran. 
 
 

Ad.2.) Donošenje III. izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 
Izvjestiteljica: Gabrijela Krizmanić 
Na osnovu članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 
10/97., 107/07.,  94/13. i 98/19.),  članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne 
novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.),  dobivena je suglasnosti Gradskog vijeća 
Grada Pazina KLASA: 601-01/21-01/23; URBROJ: 2163/01-03-02-21-6 od 23. prosinca 2021. 
godine, te tajnica predlaže  Upravnom vijeću da  donese 
 

III. izmjene i dopune Statuta 
 

Članak 1. 
 

U Statutu Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 
31/13.,  23/14. i 11/21.)  članak 6. mijenja se i glasi: 

 
„Osim Matičnog vrtića u Pazinu, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 1, te Prolaz Otokara 

Keršovanija 1, Vrtić u svom sastavu ima: 
1. Područni vrtić u Motovunu, Borgo 26 
2. Područni vrtić u Tinjanu,  Tinjan 7D 
3. Područni vrtić u Sv. Petru u Šumi, Plac 10 
4. Područni vrtić u Lupoglavu, Lupoglav 5 
5. Područni vrtić u Karojbi, Karojba 35/B, 
6. Područni vrtić u Gračišću, Gračišće 78K 
7. Područni vrtić u Cerovlju, Pazinski Novaki 1.“ 
 
                                                                       Članak 2. 
 
Članak 18. mijenja se i glasi: 

 „U Matičnom vrtiću u Pazinu i Područnim vrtićima u Cerovlju, Gračišću, Karojbi,  
Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu ostvaruje se cjelodnevni redovni odgojno-
obrazovni program i program predškole.“ 
 

Članak 3. 
Članak 62.stavak 1. mijenja se i glasi: 
„Financijsko poslovanje Vrtića vodi se na temelju Odluke o uvođenju Riznice Grada 

Pazina, (Službene novine Grada Pazina  broj 44/16.). “ 
 

Članak 4.  
Iza članka 72.  dodaje se članak 72 a. koji glasi: 
„Pročišćeni tekst Statuta utvrdit  će Upravno vijeće Vrtića u roku od 90 dana od dana 

stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta.“ 
 

Članak 5. 
 

 Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu osmog  dana nakon dana objave na oglasnoj 
ploči Vrtića,  a objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.  
 
KLASA:  012-03/21-01/02 
URBROJ: 2163/01-09-21-__ 
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Bez rasprave jednoglasno s četiri glasa „ZA“  donose se III. izmjene i dopune Statuta 
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin. 
Sukladno čl.4. donesenim III. izmjenama i dopunama Statuta, u roku od 90 dana od 
donošenja, Upravno vijeće će utvrditi pročišćeni tekst Statuta. 
 
Ad.3.) Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021.g. 
Izvjestiteljica: Ingrid Dušić Kurelić 
 
Na temelju članka 36. i 60. Statuta Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin (Sl. novine Grada Pazina 
31/13.,  23/14. i 11/21.), 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., te Uputa 
nadležnog Upravnog odjela Grada Pazina za izradu prijedloga II. izmjena i dopuna 
Financijskog plana za 2021.g. voditeljica računovodstva Ingrid Dušić Kurelić i ravnateljica 
Vesna Rusijan  izradile su Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021.g. koji je 
usvojen na 36. sjednici Upravnog vijeća Vrtića održanoj 24.rujna 2021.g. 
 
II. Izmjene i dopune Financijskog  plana za 2021.g. dostavljene su Gradskom vijeću Grada 
Pazin, te su uvrštene u Proračun Grada Pazina i  usvojene na sjednici Gradskog vijeća 
održanoj  26.listopada 2021.g. 
Prema propisanoj proceduri, u nadležnosti Upravnog vijeća Vrtića je donošenje  II. izmjene i 
dopune Financijskog plana za 2021.g. te Ingrid Dušić Kurelić isto predlaže članovima Vijeća. 
 
 Bez rasprave jednoglasno s četiri glasa „ZA“  donose se II. izmjene i dopune 
Financijskog plana za 2021.g. 
 

Ad.4.) Donošenje Prijedloga III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. 
Izvjestiteljica: Ingrid Dušić Kurelić 
 
Na temelju članka 36. i 60. Statuta Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin (Sl. novine Grada Pazina 
31/13.,  23/14. i 11/21.), 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., te Uputa 
nadležnog Upravnog odjela Grada Pazina za izradu prijedloga III. izmjena i dopuna 
Financijskog plana za 2021.g. voditeljica računovodstva Ingrid Dušić Kurelić i ravnateljica 
Vesna Rusijan izradile su Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021.g. 
 

PRIJEDLOG  
TREĆIH (III.) IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. 
           

           
Trećim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2021. godinu umanjen je proračun za 
3.151.894,44 kn i iznosi 18.216.353,00 kn 
 
PRIHODI 
 
Trećim rebalansom proračuna za 2021. godinu dopunjeni su i izmijenjeni prihodi od sljedećih 
izvora financiranja: 
 

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 

Općim prihodima i primicima financiraju se plaće i prava po kolektivnom ugovoru i 
rashodi za glavnicu dugoročnog kredita za realizaciju projekta „Rekonstrukcije“. 
Prihodi su umanjeni u ukupnom iznosu 163.946,25 kn od čega: 
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• Prihodi  za financiranje plaća i prava po kolektivnom ugovoru umanjeni su za 
158.946,25 kn. Iznos se odnosi na bruto plaću i doprinose koji su umanjeni budući su 
novi djelatnici zaposleni sa vremenskim odmakom a ne početkom pedagoške godine 
kako je planirano drugim rebalansom. 

• Prihodi za plaćanje bankarskih naknada umanjeni su za 5.000,00 kn  u odnosu na 
drugi rebalans jer trošak naknade neće biti realiziran do kraja 2021.godine. 

Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 
 
Iz izvora 5.H. financira se program predškole i program djece s teškoćama u razvoju, 
projekt Rekonstrukcije dječjeg vrtića, i projekt LAGUR. 
U odnosu na drugi rebalans smanjeni su prihodi za 3.078.893,33 kn. 
Najveće umanjenje planiranih prihoda u iznosu od 2.635.135,00 kn odnosi se na 
sredstva Agencije za plaćanje koja će biti isplaćena u prvom kvartalu 2022. godine. 
Sredstva MRRFEU za sufinanciranje vlastitog učešća u projektu Rekonstrucije 
također su smanjenja u odnosu na drugi rebalans sukladno informaciji Ministarstva da 
će do kraja godine biti isplaćen samo dio sredstava, a preostali dio u prvoj polovici 
2022.godine. 
Uvećana su sredstva Ministarstva za odgoj i obrazovanje u iznosu 13.200,00 kn 
sukladno novoj Odluci o isplati sredstava za program inkluzije djece sa teškoćama u 
razvoju. 
 

 
         Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 
 
Sredstva iz županijskog proračuna koriste se za financiranje programa Zavičajnosti. Sukladno 
informacijama Istarske Županije, sredstva će biti isplaćena u prvom kvartalu 2022. godine te 
su planirana sredstva za ovu godinu u iznosu 5.000,00 kn anuliran. 
 
        Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA 
 
Prihodima se financiraju rashodi za plaće i prava po kolektivnom ugovoru. Rebalansom su 
umanjeni rashodi u iznosu 71.301,61 kn sukladno smanjenim bruto plaćama i doprinosima za 
djelatnike koji su zaposleni sa vremenskim odmakom.   
 
       Izvor 6.3. DONACIJE TRGOVAČKIH DRUŠTVA 
 
Donacijama se financira izrada Dječjeg kalendara i Projekt „Eko Tinjanci“. 
Rebalansom su umanjeni prihodi za 3.000,00 kn sukladno prikupljenim donacijama za 
izradu Dječjeg kalendara. 
 
RASHODI 
 
Trećim  rebalansom proračuna za 2021. godinu izmijenjeni su rashodi prema sljedećim 
aktivnostima: 
 
 
Aktivnost: Redoviti program vrtića i jaslica 
 
Rashodi za aktivnost redovitog programa vrtića i jaslica umanjeni su za 235.947,86 kn kuna 
od čega se glavnina iznosa odnosi na umanjenje materijalnih rashoda za financiranje plaća i 
prava po kolektivnom ugovoru. Početkom pedagoške godine planirano je zapošljavanje novih 
djelatnika (pedagoginja, logopedinja, medicinska djelatnica i kućni majstor) koji su slijedom 
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organizacijskih uvjeta zaposleni sa vremenskim odmakom što je dovelo do smanjenja 
planiranih izdataka za bruto plaće i doprinose.  
 
Aktivnost: Djeca s teškoćama u razvoju 
 
Rashodi za program djece s teškoćama u razvoju uvećavaju se za 13.200,00 kn sukladno 
odluci Ministarstva o dodjeli sredstava do kraja 2021.godine. Sredstva su namjenski planirana 
za nabavku digitalnog logopedskog seta. 
 
Aktivnost: Zavičajna nastava  
 
Rashodi su umanjeni za 5.000,00 kn obzirom na smanjenje planiranih prihoda županije te će 
biti realizirani u 2022.godini. 
 
Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija vrtića 
 
Rashodi su umanjeni za 2.932.743,25 kn od čega se  2.931.744,00 kn odnosi na smanjenje 
rashoda za otplatu glavnice dugoročnog kredita.  
Obzirom da prihodi Agencije za plaćanje i MRRFEU neće biti realizirani do kraja 2021.godine, 
rashod za otplatu glavnice planira se u 2022.godini. 
 
Ovo  obrazloženje prilog je  Prijedlogu trećih (III.) izmjena i dopuna Financijskog plana za 
2021.g.   
 
 
KLASA:400-01/21-01/10 
URBROJ:2163/01-09-21- ____ 
 
Zamjenik predsjednice je otvorio raspravu. 
Voditeljica računovodstva i ravnateljica su tumačile i odgovarale na pitanja članova i članica 
Vijeća. 
 
Nakon duže rasprave zamjenik predsjednice predlaže donošenje III. izmjena i dopuna 
Financijskog plana za 2021.g.  
 
Jednoglasno s četiri glasa „ZA“ donosi se prijedlog  III. izmjena i dopuna Financijskog 
plana za 2021.g. 
Isti se upućuje Gradskom vijeću Grada Pazina radi uvrštavanja u Proračun.  
 

Ad. 5. ) Obavijest o  izmjeni Prijedloga Financijskog plana  za 2022. g. s 
projekcijom za 2023. i 2024.g. 
Izvjestiteljica: Ingrid Dušić Kurelić 

Na temelju članka 29., 30. i 32. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136,12 i 15/15) i članka 60. 
Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14. i 11/21.) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Olga Ban" Pazin na 36. sjednici održanoj 24. rujna 2021. 
donijelo je Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2022. s 

projekcijama za 2023. i 2024. godinu. 

Naknadno, a sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Pazina za razdoblje od 2022. do 
2024. godine kojima su propisani maksimalni iznosi sredstva koja se osiguravaju iz proračuna 

Grada Pazina i u dogovoru sa Upravnim odjelom za gospodarstvo, financije i proračun, 
obavještavamo Upravno vijeće Dječjeg vrtića o sljedećim izmjenama Prijedloga financijskog 
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plana za 2022.godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu kako bi se poštivali zadani limiti 

(6.240.000,00 kn), a u svrhu  uštede: 

PRIHODI/RASHODI 

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 

Opći prihodi i primici odnose se na prihode iz proračuna Grada Pazina kojim se financira 

Aktivnost redovitog programa vrtića i jaslica te rashodi za glavnicu dugoročnog kredita.  

Izmjenom prijedloga financijskog plana prihodi iz proračuna Grada umanjeni su za 
710.000,00 kn kako slijedi: 

• 480.000,00 kn za naknade za prijevoz na posao i s posla koje će se novim 
prijedlogom financijskog plana financirati iz izvora Vlastitih prihoda vrtića; 

• 230.000,00 kn za financiranje rashoda glavnice dugoročnog kredita koji su se anulirali 
slijedom Odluke o reprogramiranju kredita. 

 

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi  

Sukladno Odluci o novim cijenama vrtića uvećani su vlastiti prihodi dječjeg vrtića za 

204.330,00 kn. 

Vlastitim prihodima financira se Aktivnost redovitog programa vrtića i jaslica i Kapitalni projekt 
Rekonstrukcije a u odnosu na prvi prijedlog napravljene su sljedeće izmjene: 

• Dodani su rashodi za financiranje naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu 
480.000,00 kn; 

• Smanjeni su rashodi za glavnicu i kamate zbog reprogramiranja dugoročnog kredita 
za 240.100,00 kn. 

 

Izvor 5.H. Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna 

Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna ovim izmjenama uvećane se za 
3.557.120,74 te ukupno iznose 4.229.873,78 kn kn po sljedećim stavkama: 

• Sredstva MRRFEU za financiranje vlastitog učešća u projektu Rekonstrukcije iznose 
1.424.193,04 kn. Sredstva su prvotno planirana u 2021. godini ali su sukladno 
informacijama Ministarstva o statusu projekta predviđena u 2022. godini te će biti 
utrošena za otplatu glavnice dugoročnog kredita. 

• Sredstva Agencije za plaćanje u poljoprivredi i ribarstvu iznose 2.131.473,72 kn. 
Sredstva su prvotno planirana u 2021. godini ali su sukladno informacijama Agencije 
o statusu projekta prebačena u 2022.godinu te će biti utrošena za otplatu glavnice 
dugoročnog kredita. 

• Sredstva Europskog socijalnog fonda prvotnim prijedlogom proračuna nisu bila 
planirana ali je međuvremenu dječjem vrtiću dostavljena Odluka Ministarstva rada, 
mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „PAZI(N) djeca“ 
kojeg je vrtić prijavio tokom 2021. godine.  
Riječ je o projektu vrijednom 625.647,02 kn kojim se planira produljenje radnog 
vremena sukladno potrebama roditelja na način da se dodatno formiraju 3 skupine 

kojima će biti pružena usluga produljenog boravka. Dodatno se planira razviti i 
implementirati posebni sportski program. 
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Ciljna skupina projekta su djeca rane i predškolske dobi s područja koje pokriva 

DVOBP te njihovi roditelji, djelatnici DVOBP i šira lokalna zajednica. 
Provođenjem projekta PAZI(N) djeca stvaramo vrtić kao mjesto gdje je svako dijete 

jednako važno, jedinstveno i posebno, mjesto najboljih mogućnosti za svih u koji se 
rado dolazi. 

Izmjenama prvog prijedloga u financijski plan dodana je nova aktivnost projekta 
PAZIN(N). Projektom su financirani rashodi za zaposlene (odgojitelji, kuharica, 

spremačica, voditelj sportskog programa i voditelj projekta) u iznosu 420.640,00 kn,  
materijalni rashodi (putni troškovi, trošak hrane, promidžbe i vidljivosti) u iznosu 

94.986,00 kn te troškovi sportske opreme u iznosu 11.000,00 kn. 
 

Izvor 5.M. Tekuće i kapitalne pomoći iz općinskih proračuna 

Sredstva općinskih proračuna za financiranje plaća i ostalih prava po kolektivnom ugovoru 

umanjena su proporcionalno smanjenju naknada za prijevoz na posao i s posla za 262.504,00 
kn te iznose 6.422.458,00 kn. 

Izvor 8.3. Namjenski primici od financiranja DV Olga Ban 

Odnosi se na novi dugoročni kredit Privredne banke Zagreb kojim se reprogramira i zatvara 

preostali dio postojećeg dugoročnog kredita HBOR-a. Prvotnom verzijom plana sredstva nisu 
planirana ali je u međuvremenu donijeta Odluka o reprogramiranju. Dugoročni kredit u iznosu 

584.333,00 kn otplaćivati će se iz izvora vlastitih prihoda vrtića u jednakim mjesečnim 
glavnicama sa pripadajućom kamatnom stopom od 0,75 % (godišnji ukupni iznos glavnice i 

kamate 59.000,00 kn). 

Ove će se izmjene uvrstiti u Proračun Grada Pazina na jednoj od idućih sjednica Gradskog 

vijeća. 

Nakon donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Pazina ovo će Vijeće donijeti 
Financijski plan za 2022.g. s projekcijama za 2023. i 2024.g. 

Uz kraću raspravu i pojašnjenje prihvaća se na znanje obavijest o nadopuni Prijedloga 
Financijskog plana za 2022.g. s projekcijama za 2023. i 2024.g. 

Ad.6.) Donošenje odluke po objavljenom natječaju za  odgojiteljice na određeno 
vrijeme s punim radnim vremenom – 8 izvršiteljica (m/ž) 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan, ravnateljica 

Na temelju odluke Upravnog vijeća o objavi natječaja za osam odgojiteljica na određeno 

vrijeme s punim radnim vremenom, radi zamjene za odsutne odgojiteljice, objavljen je 
natječaj. Natječaj je bio otvoren u vremenu od 10.-19.studeni 2021.g. U roku je pristiglo 17 

prijava. 

Sve prijave ispunjavaju uvjete propisane natječajem. 

Ravnateljica predlaže da se na upražnjena mjesta prime slijedeće odgojiteljice: 
Marina Legović kao zamjena za Tajanu Zaharija, 

Melita Kotiga kao zamjena za Margitu Ladavac, 
Anamarija Ivančić kao zamjena za Ivu Fornažar, 

Voglja Hodžaj kao zamjena za Saru Lakošeljac Sinčić, 
Martina Košeto Kišić kao zamjena za Petru Matković Salopek, 



8 

 

Paula Zović kao zamjena za Jelenu Majcan, 

Maja Mišon kao zamjena za Lorenu Opašić i 
Katarina Udović kao zamjena za Katarinu Bartolić Močibob. 

Jednoglasno s četiri glasa „ZA“ prihvaća se prijedlog ravnateljice i donosi Odluka  

Ad.7.) Donošenje odluke po objavljenom natječaju za  spremačicu  na određeno 
vrijeme s pola  radnog vremena – 1 izvršiteljica (m/ž) 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan, ravnateljica 

Na temelju odluke Upravnog vijeća o objavi natječaja za jednu spremačicu  na određeno 

vrijeme s pola radnog vremena radi zamjene za K.Z.  objavljen je natječaj. 

Natječaj je bio otvoren u vremenu od 10. - 19. studeni 2021.g. Na natječaj su pristigle 2 
prijave. 

Ravnateljica predlaže da se na radno mjesto spremačice na pola radnog vremena primi 

Loreta Žakula koja je zaposlena u Vrtiću po ugovoru o radu do 60 dana. 

Jednoglasno s četiri glasa „ZA“ prihvaća se prijedlog ravnateljice i donosi Odluka  

Ad.8.) Donošenje odluke o objavi natječaja za jednu odgojiteljicu na neodređeno 
vrijeme 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan, ravnateljica 

Ravnateljica obavještava Vijeće da je odgojiteljica R.U. dostavila Vrtiću  obavijest o odlasku u 
mirovinu te da predlaže Vijeću da donese odluku o objavi natječaja za jednu odgojiteljicu na 

neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom radi zamjene za odgojiteljicu koja odlazi u 
mirovinu. 

Jednoglasno s četiri glasa „ZA“ prihvaća se prijedlog ravnateljice i donosi Odluka o 
objavi natječaja za jednu odgojiteljicu na neodređeno vrijeme s punim radnim 
vremenom. 

Sjednica je završila u 16,45 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

 
   Zapisničarka:              Zamjenik Predsjednice  
Gabrijela Krizmanić      Vinko Stihović 

 


