
IZVOD IZ ZAPISNII(A

sa 4. sjednice Upravnog vijeia odriane 17.lipnja 2015. godine,
u prostorijama Djedjeg vrtiia Kockica, Lipik, Slavonska 40,

s podetkom u 15:00 sati.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. lzvjeiie o postupku nabave bagatelne vrijednosti
3. lzvjeice o provedenim upisima djece u jaslice ivrtii za novu pedago5ku 2015116. godinu
4. Donoienje odluke o raspisivanju natjedaja za radno mjesto odgojitelj/ica od L. rujna 201-5. do 31.

kolovoza 2016" g.

- 1 izvrlitelj/ica na neodredeno puno radno vrijeme
- 3 izvriitelj/ice na odredeno puno radno vrijeme od 1. rujna 2015. do 31. kolovoza 20L6. g.

5. Zamolba roditelja podrudnog vrti6a u Poljani za rad tijekom ljeta
6. Pitanja iprijedlozi

Ad. 1.

Predsjednik Upravnog vijeia konstatira da nazodni dlanovi Upravnog vijeia jednoglasno verificiraju zapisnik s

prethodne sjednice.

Ad. 2.

Ovlaiteni predstavnici naruditelja izabrali su najpovljniju ponudu prema krteriju najniZe cijene, T-PLUS iz

Lipika kao izvodaia radova i Breber projekt iz Daruvara za nadzornog inienjera"

Ad. 3.

Sva ultisuua d-icca od godinu dana starostr i daljc su prirnljena u vrtic. a nr.icsta inra u igraonici i pred5koli.
Ad. 4.

Jednoglasno je donesena odluka o raspisivanju natjedaja za radno mjesto odgojitelj/ica 4 izvriitelja.
Ad. 5.

Jednoglasno je prihvaiena zarnolba roditelja podrudnog vrtiia Poljan a za rad tijekom ljeta.

Sjednica je zavriena u 16:00 sati.

ZAPISNI.ARKA:

Lucija Kozi6

PRE DSJ EDN I K

UPRAVNOG VIJECA:

lvan Pleia



IZVOD IZ ZAPISNII(A

sa 5. sjednice Upravnog vije6a odriane 13. srpnja 2015. godine,
u prostorijama Djedjeg vrti6a Kockica, Lipik, Slavonska 40,

s podetkom u 15:30 sati.

Dnevni red:
Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice
2. Prijedlog odluke o raspisivanju natjedaja za strudno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog

odnosa
-odgojitelj/ica - f. izvSitelj/ica
-kuhar/ica - 4 izvriitelja

3. lzbor za radno mjesto odgojitelj/ica
-1 izvr5itelj na neodredeno puno radno vrijeme
-3 izvriitelja na odredeno radno vrijeme od L. rujna 2015. do 31. kolovoza
201.6.

3. lzvjeiie o izvrienju financijskog plana vrtiia 1.1.-30.06.2015.g.
4. Pitanja i prijedlozi

Ad. 1.

Predsjednik Upravnog vijeia konstatira da nazodnidlanovi Upravnog vijeia jednoglasno verificiraju zapisnik s

prethodne sjednice.

Ad. 2.

Zbog upisanog ve6eg broja djece pred5kolaca jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju natjedaja za

strudno osposobljavanje odgojitelj/ice za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Odobrena licenca ustanovi i kuharice
polo)ile majstorski ispit pa su stedeni uvjeti za osposobljavanje kuhara, te je jednoglasno donesena odluka za

raspisivanje natjedaja za strudno osoposobljavanje kuhara za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Ad. 3.

Jcdnoglasno doncsena Odluka o izboru A. Kuhar za radno mjcsto odgojitclj/icc na ncodrcdcno puno radno

vri.jerrre. Za, izbor odgojitelj/ice na odredcno vrijcmc predloZen ic razgovor sa kandidatinta.

Ad. 4.

lzvjeS6e o izvrlenju financijskog plana od 1.1.-30.6.2015. g. jednoglasno je prihvaieno.

Sjednica je zavriena u 16:30 sati.

ZAPISNI.ARKA:

Lucija Kozi6

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG VIJEiA:
lvan Pleia



IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 6. sjednice Upravnog vije6a odriane 15. srpnja 2015. godine,
u prostorijama Djedjeg vrtiia Kockica, Lipik, Slavonska 40,

s podetkom u 15:30 sati.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. lzbor za radno mjesto odgojitelj/ica

-3 izvr5itelja na odredeno puno radno vrijeme od 1. rujna 2015. do 31. kolovoza 2016.
3. Pitanja iprijedlozi

Ad. 1.

Predsjednik Upravnog vijeda konstatira da nazodni dlanovi Upravnog vijeia jednoglasno verificiraju zapisnik s

prethodne sjednice.

Ad. 2.

.lednoglasno je donesena Odluka za prijem u radni odnos na odredno vrijeme izabrane su: M. Dabiiiz
Pakraca, l. HIebec iz Lipika i l. Mareni6 iz Hercegovca.

Sjednica je zavriena u 16:11 sati.

ZAPISNI.ARKA:

Lucija Kozii

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG VIJEiA:
lvan Ple5a



IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 7. sjednice Upravnog vijeia odriane 14. rujna 2015. godine,
u prostorijama Djedjeg vrtiia Kockica, Lipik, Slavonska 40,

s podetkom u 19:00 sati.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Verifikacija novoizabranog dlana Upravnog vije6a
3. Odluka o izboru kandidata za strudno osposobljavane za rad bez zasnivanja

radnog odnosa - kuhar/ica- 4 izvrSitelja
4. Prijedlog odluke o raspisivanju natjedaja za radno mjesto odgojitelj/ice na

odredeno vrijeme - pola radnog vremena
-1 izvrSitelj

5. Pitanja i prijedlozi

Ad. 1.

Predsjednik Upravnog vijeia konstatira da nazodni dlanovi Upravnog vijeia jednoglasno verificiraju zapisnik s

prethodne sjednice.

Ad. 2"

Odgoda todke dnevnog reda za slijede6u sjednicu.

Ad 3"

Glasovanjem 4 glasa ZA i l glas SUZDRZAN donesena je Odluka o izboru za strudno osposobljavanje kuhara

bez zasnivanja radnog odnosa kojom su izabrani; K. Hodak iz Lipika, R. eavlovli iz Lipika, M. Culak iz Antunovca i M.

Kalanjo( iz Lipika.

Ad. 4.

Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju natjedaja za radno mjesto odgojitelj/ice na odredeno vrijeme
- 1 izvrSitelj - pola radnog vremena

Sjednica je zavriena u 20:00 sati.

ZAPISNI.ARKA:

Lucija Kozi6

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG VIJECA:

lvan Pleia



IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 8. sjednice Upravnog vijeia odriane24. rujna 20L5. godine,
u prostorijama Djeijeg vrti6a Kockica, Lipik, Slavonska 40,

s poietkom u 15:00 sati.

Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Verifikacija novoizabranog dlana Upravnog vijeia
3" Donoienje odluke o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj/ice na odredeno

vrijeme - pola radnog vremena - 1 izvrSitelj
4. Usvajanje izvjeS6a o realizaciji godiinjeg plana i programa rada vrti6a za

pedagoiku 2014. / 1,5. godinu
5. Pitanja iprijedlozi

Ad. 1.

Predsjednik Upravnog vije6a konstatira da nazodni ilanovi Upravnog vijeia jednoglasno verificiraju zapisnik s

prethodne sjednice.

Ad. 2.

M. Culak podnijela je ostavku u dlanstvu Upravnog vije6a. lmenovan novi dlan M. Spehar iz Brekinske.

Ad. 3.

Jcdrtoglasno jc doncscna Odluka o izboru za raduo mjcsto odgo.iitcli/ice na neodrcdcno vri.jeme s pola radnog
vrcnlcnA - t izvrSitel.i/ica kojonr.jc izabrana I. Safarik iz Lipovljana.

Ad. 4.

Upravno vijeie jednoglasno je donijelo Odluku o usvajanju lzvjeiia o realizacij godiSnjeg plana iprograma
rada vrtiia za pedagoiku 201,4/2015. godinu.

Sjednica je zavriena u 16:00 sati.

ZAPISNI.ARKA:

Lucija Kozi6

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG VIJECA:

lvan Ple(a



IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 9. sjednice Upravnog vije6a odriane 15. listopada 201"5. godine,
u prostorijama Djedjeg vrtiia Kockica, Lipik, Slavonska 40,

s podetkom u 15:00 sati.

Dnevni red:
L. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Usvajanje godiinjeg plana i programa rada vrtiia za pedagoSku 2015./L6. godinu
3. Prijedlog financijskog plana za 201.6.9. i projekcije za 2017. i 2018.9.
4. Donoienje odluke o podetku postupka nabave bagatelne vrijednosti
5. Prigovor na odluke o izboru kandidata
6" Poziv na sastanak - Sindikat radnika u predikolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske
7. Pitanja i prijedlozi

Ad. 1.

Predsjednik Upravnog vijeia konstatira da nazodni dlanovi Upravnog vijeda jednoglasno verificiraju zapisnik s

prethodne sjednice.

Ad. 2.

Upravno vijeie jednoglasno je donijelo Odluku o usvajanju Godi5njeg plana i programa rada vrti6a za

pedagoiku 201.4 / 2015. godi nu.

Ad. 3.

Jednoglasno je usvojen Prijedlogfinancijskog plana vrti6a 2a201.6.9. iprojekcije za20t-1. i2018. godinu. lsti

se Salje na usvajanje Gradskom vije6u.

Ad. 4.

Jednoglasno je donesena Odluka o podetku postupka nabave bagatelne vrijednosti za prehrambene
proizvode u 2016. godini.

Ad. s.

U cijelostije prihva6en prigovor B. Sebe na odabir kandidata za rad na mjestu odgojitelja.

Ad. 6.

Donesen je Zakljudak da se prihvati odrZavanje sastanka izmedu predstavnika Sindikata, grada Lipika i Djedjeg
vrti6a Kockica Lipik vezao za reguliranje materijalnih prava zaposlenika Djedjeg vrtiia Kockica Lipik.

Sjednica je zavrlena u 16:00 sati.

ZAPISNI.ARKA:

Lucija Kozi6

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG VIJECA:

lvan Pleia


