
                      
REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAĈKO-MOSLAVAĈKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SUNJA 

DJEĈJI VRTIĆ BAMBI SUNJA 

UPRAVNO VIJEĆE 

E-mail: vrtic.bambi@sunja.hr 

 

KLASA: 601-06/22-01/15 

URBROJ: 2176-75-03-22-09 

Sunja, 19.07.2022. godine 

 

ZAKLJUĈAK 

 

15. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Bambi Sunja Klasa:601-06/22-01/15, 

Urbroj: 2176-75-03-22-01 održane 19.07.2022. godine u Djeĉjem vrtiću s poĉetkom u 

14:00 sati 

 

Ĉlanovi su dobili materijale elektronskim putem dana 14.07.2022. godine 

Nadopuna dnevnog reda poslana je 18.07.2022. godine. 

UtvrĊuje se kvorum. Prisutno 3 ĉlana od 5. 

 

skraćena verzija 

Dnevni red: 

1.  Usvajanje Zakljuĉka sa 14. sjednice koja je održana 28.06.2022. godine 

elektronskim putem 

2. Donošenje Odluke na žalbu roditelja 

3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natjeĉaja na odreĊeno s punim radnim 

vremenom za odgojitelja za provoĊenje redovnog programa, zamjena  

4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natjeĉaja na odreĊeno s nepunim radnim       

vremenom za pomoćnika za njegu i skrb djeteta s teškoćama u razvoju 

5. Donošenje Odluke o izboru kandidata na odreĊeno s punim radnim vremenom za 

odgojitelja za provoĊenje redovnog programa kao nestruĉna osoba najduže na pet 

mjeseci 

6. Donošenje Odluke o izboru kandidata na odreĊeno s punim radnim vremenom za 

odgojitelja za provoĊenje redovnog programa kao nestruĉna osoba na dvije godine 

uz uvjet stjecanja kvalifikacije odgojitelja 

7. Donošenje Odluke o ekonomskoj cijeni djeĉjeg vrtića Bambi Sunja za pedagošku 

godinu 2022./2023. 

8. Razno 

 

Realizacija 

 

Prihvaća se nadopuna dnevnog reda pod toĉkom 9. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o 

izvršenju financijskog plana Djeĉjeg vrtića Bambi Sunja za 2022. godinu. 

Sjednica je zapoĉela s radom. 

 

Točka 1. 

Jednoglasno sa 3 glasova ˮ ZAˮ  usvaja se Zaključak sa 43. sjednice Upravnog vijeća 

mailto:vrtic.bambi@sunja.hr


održane 28.06.2022. godine elektronskim putem. 

 

Točka 2. 

Jednoglasno sa 3 glasova ˮ ZAˮ  donosi se Odluke na žalbu roditelja 

 

Točka 3.  

Ukratko se vodila rasprava o raspisivanju natječaja na određeno/neodređeno vrijeme između 

člana V.B. i ravnateljice I.L. 

Jednoglasno sa 3 glasova ˮ ZAˮ  donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja na 

određeno s punim radnim vremenom za odgojitelja za provođenje redovnog programa, 

zamjena 

 

Točka 4.  

Ravnateljica je dala ukratko objašnjenje zašto je nužno raspisati natječaj. 

Jednoglasno sa 3 glasova ˮ ZAˮ  donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja na 

određeno s nepunim radnim vremenom za pomoćnika za njegu i skrb djeteta s teškoćama u 

razvoju 

 

Točka 5.  

Jednoglasno sa 3 glasova ˮ ZAˮ  donosi se Odluka o izboru kandidata na određeno s punim 

radnim vremenom za odgojitelja za provođenje redovnog programa kao nestručna osoba 

najduže na pet mjeseci 

 

Točka 6.  

Jednoglasno sa 3 glasova ˮ ZAˮ  donosi se Odluka o izboru kandidata na određeno s punim 

radnim vremenom za odgojitelja za provođenje redovnog programa kao nestručna osoba na 

dvije godine uz uvjet stjecanja kvalifikacije odgojitelja 

 

Točka 7. 

Jednoglasno sa 3 glasova ˮ ZAˮ  donosi se Odluke o ekonomskoj cijeni dječjeg vrtića Bambi 

Sunja za pedagošku godinu 2022./2023. 

 

Točka 8. 

Pod točkom Razno nije bilo dodatnih pitanja ni prijedloga 

 

Točka 9.  

Jednoglasno sa 3 glasova ˮ ZAˮ  donosi se Polugodišnji izvješta o izvršenju financijskog 

plana Dječjeg vrtića Bambi Sunja za 2022. godinu. 

 

 

Zapisnik sastavila  

Ivana Lisec, ravnateljica 

 

__________________________ 

 

 

 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

 Sandra Gorša 

 

 ____________________________________________ 


