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

 
ZAPISNIK 

 
s 43. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u srijedu, 18.svibnja 
2022. s početkom u 15,45 sati u zbornici Matičnog vrtića u Pazinu. 

Prisutne članice i članovi Upravnog vijeća: 

1. Hani Glavinić, (predsjednica) 
2. Renata Demark (članica) 
3. Emina Trošt (članica),  
4. Dano Červar (član) 

 
Opravdano odsutan: Vinko Stihović 

 
Ostali prisutni: 

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

 

Sjednicu otvara predsjednica, g. Hani Glavinić, pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da postoji 
kvorum za pravovaljano donošenje odluka.  

Predsjednica  predlaže dnevni red.  

Dnevni red:  

1. Verifikacija Zapisnika s 42. sjednice Upravnog vijeća 
2. Donošenje prijedloga (I.) izmjene i dopuna Financijskog plana za 2022.g. 
3. Utvrđivanje počišćenog teksta Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin kao javne službe 
4. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa po objavljenom  natječaju  za 

voditeljica/icu programa sportskih aktivnosti na određeno vrijeme  s pola punog 
radnog vremena (m/ž)  

5. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa po objavljenom  natječaju  za 
voditeljica/icu računovodstva na određeno vrijeme  s punim radnim vremenom 
(m/ž) (zamjena za I.D.K.) 

6. Donošenje odluke o objavi natječaja za dvije spremačice (m/ž) na neodređeno 
vrijeme: 1 izvršiteljica na puno radno vrijeme (Pazin); 1 izvršiteljica na pola punog 
radnog vremena  (Karojba) 

7. Razno  
 
Ravnateljica predlaže nadopunu Dnevnog reda na način da točka 7.) Razno a) glasi: 

a) Donošenje Zaključka o potrebi produljenja rada u Društvenom centru Veli Jože 
na dok do 31. kolovoza 2023.g. 

 
    

Jednoglasno s četiri  glasa „ZA“ prihvaća se dnevni red sjednice s nadopunom 
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Ad.1. ) Verifikacija zapisnika s 42. sjednice Upravnog vijeća 
Na zapisnik nema primjedbi te je, jednoglasno s četiri glasa „ZA“ zapisnik s 42. sjednice 
Upravnog vijeća verificiran. 
 
 
Ad.2.) Donošenje prijedloga (I.) izmjene i dopuna Financijskog plana za 2022.g. 
Izvjestiteljica: Ingrid Dušić Kurelić, voditeljica računovodstva 
 
Članovi Vijeća su uz poziv za sjednicu dobili nacrt Prijedloga (I.) izmjena i dopuna Financijskog 
plana za 2022.g.  s obrazloženjem 
 
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 predlaže 

NACRT PRIJEDLOG 
PRVIH (I.) IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU 
            

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu umanjen je proračun za 
373.245,33 kn i iznosi 21.440.692,57 kn 
 
PRIHODI 
 
Prvim rebalansom proračuna za 2022. 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 
financiranje Festivala Zavičajnosti.  
Prihodi za financiranje plaća i prava djelatnika uvećani za  106.813,27 iz razloga što se pri 
obračunu plaća od 01.01.2022. primjenjuje odluka iz članka 6. Sporazuma o financiranju 
djelatnosti vezano uz djecu iz grada Pazina raspoređenu u područne vrtiće čiji trošak snosi 
Grad Pazin umjesto Općina. 
Prvim rebalansom proračuna dodani su prihodi za financiranje Festivala Zavičajnosti u iznosu 
8.000,00 kn. 

 
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 ESF-a - Nastavak unapređenja usluga za djecu. 
U odnosu na financijski plan sredstva su uvećana za 4.400,00 kn. 
 
        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 492.458,60 kn sukladno realno ostvarenim rashodima u prva 3 
mjeseca 2022. godine a uzrokovano promjenom % sufinanciranja djelatnosti u odnosu na 
predviđeno financijskim planom te iz razloga što se pri obračunu plaća od 01.01.2022. 
primjenjuje odluka iz članka 6. Sporazuma o financiranju djelatnosti vezano uz djecu iz grada 
Pazina raspoređenu u područne vrtiće čiji trošak snosi Grad Pazin umjesto Općina.  
 
 
 
 
 



3 

 

 
 
RASHODI 
 
Prvim rebalansom proračuna za 2022. godinu izmijenjeni su rashodi prema sljedećim 
aktivnostima: 
 
Aktivnost: Redoviti program vrtića i jaslica 
 
Sredstva su umanjena za ukupno 398.245,33 kune. Redoviti program financira se iz izvora 
općih prihoda i primitaka i iz općinskih proračuna za financiranje plaća i prava djelatnika te iz 
vlastitih izvora i donacija kojima se financiraju materijalni i režijski troškovi i dio kolektivnih prava 
djelatnika koji se odnosi na putne troškove. Povećanje sredstava nastalo je na izvoru općih 
prihoda i primitaka za financiranje plaća djelatnika u iznosu 106.813,27 dok su smanjena 
sredstava iz izvora općinskih proračuna za financiranje plaća i ostalih prava djelatnika u iznosu 
492.458,60 kn. Vlastiti izvori za financiranje redovne djelatnosti umanjeni su za 12.600,00 kn 
sukladno realnoj potrošnji u prva tri mjeseca 2022. godine i procjeni za narednih 9 mjeseci. 
 
Aktivnost: Djeca s teškoćama u razvoju 
 
Sredstva su uvećana za 4.400,00 kune jer je u prvom kvartalu 2022. godine dostavljena Odluka 
Ministarstva obrazovanja o iznosu financiranja programa Djece s teškoćama u razvoju u iznosu 
26.400,00 kn umjesto prvotno planiranih 22.000,00 kn.  
 
Aktivnost: Zavičajna nastava  
 
Sredstva su uvećana za 8.000,00 kuna i to iz izvora Općih prihoda i primitaka sukladno odluci 
Grada o sufinanciranju Festivala Zavičajnosti. 
 
Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija vrtića 
 
Sredstva su umanjena za 27.400,00 kuna. Aktivnost se odnosi na troškove otplate glavnice 
reprogramiranog kredita koje je financijskim planom bilo planirano od početka 2022. godine uz 
vraćanje glavnice kredita u iznosu 58.500,00 kn. Budući se kredit još uvijek nije reprogramirao 
jer nisu isplaćena sredstva Agencije i MRRFEU rebalansom se umanjuje iznos sredstava za 
financiranje glavnice i kamata reprogramiranog kredita za 27.400,00 kn 
 
Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija vrtića 
 
Sredstva su uvećana za 40.000,00 kuna a odnose se na trošak kamata dugoročnog kredita 
koje Vrtić financira iz vlastitih izvora budući dugoročni kredit nije vraćen sukladno prvotnom 
planu a zbog kašnjenja isplate sredstava Agencije i MRRFEU. 
 
 
Voditeljica računovodstva dalje navodi: 
Nakon što su poslani materijali za Vijeće dogodile su se  izmjene koje će utjecati na iznos 
reprogramiranja postojećeg dugoročnog kredita za rekonstrukciju zgrade Vrtića u Pazinu, 
Prolaz O. Keršovanija 1: 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi i ribarstvu je uplatila preostalih 50% bespovratnih 

sredstava bez korekcija u iznosu 2.634.864,57 kn, a Ministarstvo regionalnog razvoja uplatilo 
je ukupno 1.290.131,741 kn za sufinanciranje vlastitog učešća Vrtića u projektu Rekonstrukcije. 

Doznačena sredstva djelomično su preusmjerena na prijevremeno vraćanje glavnice 
dugoročnog kredita u iznosu 3.268.272,56 kn. Prijevremenom otplatom kredita ostalo je 
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otvoreno dugovanje po kreditu u iznosu 718.394,16 kn za koje će se krenuti u postupak 

reprogramiranja. 

Nakon duže rasprave vezano za razgovor oko dugovanja Općina, reprogramiranju kredita i 
Odluci o isplati sredstava za zaduživanje jednoglasno sa četiri glasa „ZA“ donosi se 
prijedlog prvih (I.) izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022.g.  

Prijedlog Financijskog plana, zajedno sa Zaključkom Upravnog vijeća, upućuje se 
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Pazina radi uvrštavanja u Proračun.  

 

Ad.3.) Utvrđivanje počišćenog teksta Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin kao javne službe 
Izvjestiteljica: Gabrijela Krizmanić 

Na osnovi članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine 
10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i na osnovu članka 54. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića «Olga 
Ban» Pazin (Službene novine Grada Pazina 31/13.,  23/14., 11/21., 51/21. i 7/22. - pročišćeni 
tekst) i  članka 3. Pravilnika o (III.) izmjenama i dopunama  Pravilnika  o unutarnjem ustrojstvu 
i načinu rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao javne službe (Službene novine Grada Pazina 
10/22.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin na 43.  sjednici održanoj 18. svibnja 
2022. utvrđuje Pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
„Olga Ban“ Pazin kao javne službe. 

 
Pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića kao javne službe  
obuhvaća: 
 
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao javne službe  
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 28/16.),  
Pravilnik o  (I.) izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 
vrtića „Olga Ban“ Pazin kao javne službe (Službene novine Grada Pazina 26/20.),  
Druge (II.) izmjene i dopune Pravilnika o  unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
„Olga Ban“ Pazin kao javne službe (Službene novine Grada Pazina 11/21.) i 
Pravilnik o (III.) izmjenama i dopunama  Pravilnika  o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao javne službe (Službene novine Grada Pazina 10/22.)  
 
u kojima je naznačeno i vrijeme njihova stupanja na snagu i oznaka suglasnosti 
Gradonačelnika/Gradonačelnice Grada Pazina 

Bez rasprave jednoglasno s četiri glasa „ZA“ donosi se počišćeni tekst Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin kao javne službe. 
Pravilnik će se objaviti u Službenim novinama Grada Pazina 
 

Ad.4.) Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa po objavljenom  natječaju  za 
voditeljica/icu programa sportskih aktivnosti na određeno vrijeme  s pola punog radnog 
vremena (m/ž)  
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan, ravnateljica 

Natječaj za voditeljica/icu programa sportskih aktivnosti na određeno vrijeme  s pola punog 

radnog vremena (m/ž) bio je objavljen u vremenu od 20.4.22.-2.5.22. 

Na natječaj su se prijavile tri kandidatkinje od kojih dvije kandidatkinje ispunjavaju uvjete 
natječaja. 
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Ravnateljica predlaže da Vijeće donese odluku o zasnivanju radog odnosa  na određeno 
vrijeme  s pola radnog vremena s IVONOM ČAČIĆ, magistricom kineziologije u 
edukaciji i odbojci, iz Pule. 

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

 
Ad.5.) Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa po objavljenom  natječaju  za 
voditeljica/icu računovodstva na određeno vrijeme  s punim radnim vremenom (m/ž) 
(zamjena za I.D.K.) 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan, ravnateljica 

Natječaj za voditeljica/icu računovodstva na određeno vrijeme  s punim radnim vremenom 
(m/ž) bio je objavljen u vremenu od 20.4.22.-2.5.22. 
Na natječaj se prijavilo pet  kandidatkinja. Sve kandidatkinje ispunjavaju uvjete natječaja. 
Ravnateljica i voditeljica računovodstva obavile su razgovor sa svim kandidatkinjama. 
Nakon obavljenih razgovora i uvidom u njihovo radno iskustvo ravnateljica zaključuje da četiri 
kandidatkinje nisu spremne za obavljanje zahtjevnosti poslova voditeljice računovodstva u 
Vrtiću. Kandidatkinja koja obavlja slične poslove u drugoj ustanovi, nakon što joj je opisan obim 
poslova i visina plaće,  odustala je od kandidiranja za radno mjesto voditeljice računovodstva 
u Vrtiću. 
 
Ravnateljica predlaže Upravnom vijeću da donese odluku o poništavanju natječaja i 
ponovnog objavljivanja natječaja. 
 
Nakon kraće rasprave, jednoglasno s četiri glasa „ZA“, donosi se odluka o poništavanju 
natječaja i objavi novog natječaja. 
 
 
Ad.6.)Donošenje odluke o objavi natječaja za dvije spremačice (m/ž) na neodređeno 
vrijeme: 1 izvršiteljica na puno radno vrijeme (Pazin); 1 izvršiteljica na pola punog radnog 
vremena  (Karojba) 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan, ravnateljica 

Dvije spremačice S.H. i M.B. podnijele su zahtjev za odlaskom u mirovinu, o čemu su pismeno 
obavijestile Vrtić. 
Radi se o radnicama zaposlenim na radnom mjestu spremačice u MV u Pazinu s punim radnim 
vremenom i spremačice u PV u  Karojbi  s pola punog radnog vremena. 
 
Ravnateljica predlaže Upravnom vijeću da donese takvu odluku. 
 
Bez rasprave, jednoglasno s četiri glasa „ZA“ donosi se odluka o objavi natječaja za  dvije 
spremačice (m/ž) na neodređeno vrijeme: 1 izvršiteljica na puno radno vrijeme (Pazin); 1 
izvršiteljica na pola punog radnog vremena  (Karojba) 
 
Ad.7.) Razno 

a)Donošenje Zaključka o potrebi produljenja rada u Društvenom centru Veli Jože 
na dok do 31. kolovoza 2023.g. 

Izvjestiteljica: Vesna Rusijan, ravnateljica 

 
Na temelju članka 36. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 31/13., 23/14.,  11/2., 51-21. i 7-22. pročišćeni tekst ) vezano za potrebu 
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produljenja boravka djece u zgradi Društvenog centra Veli Jože u Pazinu,  Ravnateljica 

predlaže Vijeću da donese slijedeći: 

ZAKLJUČAK 

Pokreće se postupak podnošenja  Zahtjeva za izmjenom Rješenja za rad  u promijenjenim 
uvjetima KLASA:UP/I-601-01/21-01/03; URBROJ: 2163/1-05/9-21-7 od 22.travnja 2021. i 

Rješenja o izmjeni rješenja KLASA: UP/I-601-02/21-01/03; URBROJ: 2163/1-05/9-21-9 od 
30.srpnja 2021.  Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu IZ, za dio djelatnosti 

Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, u prostorima Društvenog centara Veli Jože u Pazinu na adresi 
154.brigade Hrvatske vojske 5, na način da se u točki 2. Rješenja rok „od 23. travnja 2021. 

godine do 31. kolovoza  2021. godine“ promijeni u „ od 23. travnja 2021. godine do 31. 

kolovoza  2024. godine.“ 

 

Nakon kraće rasprave, jednoglasno s četiri glasa „ZA“, donosi se predmetni Zaključak. 
 
Sjednica je završila u 17:00 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

 
   Zapisničarka:                   Predsjednica:  
Gabrijela Krizmanić, v.r.      Hani Glavinić, v.r. 
                                                                              

                                                             


