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Z A P I S N I K 
 

sa 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrbovec održane dana 6.6.2022. godine u 
prostorijama Dječjeg vrtića Vrbovec s početkom u 17.15 sati 
 
Pristutni: Maja Novosel – predstavnica osnivača i predsjednica, Petra Prelog – zamjenica za 
vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja, Vlado Mesnik – prestavnik osnivača, Ivana 
Katinić, Renata Stanić – predstavnice odgojitelja, Iva Lončarić Kelečić – predstavnica 
roditelja 
 
Ispričale su se: Mirjana Kunder i Helena Drvenkar – predstavnice osnivača i Višnja Marjanac, 
tajnica. 
 

Gđa Novosel, predsjednica pozdravila je prisutne, konstatirala kvorum te je predložila 
sljedeći  

 
D N E V N I  R E D 

  
  
1. Usvajanje zapisnika s 15. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrbovec 

održane dana 18.5.2022. godine elektronskim putem. 
2. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za opremu za igralište u objektu 

Dječjeg vrtića Vrbovec u Ulici Eugena de Piennesa 14f, 
3. Odluka o žalbi na Rješenje o upisu – dijete Paula Posavec, 
4. Odluka o žalbi na Rješenje o upisu – dijete Borna Salopek, 
5. Odluka o žalbi na Rješenje o upisu – dijete Una Šandor, 
6. Odluka o žalbi na Rješenje o upisu – dijete Laura Budiselić, 
7. Izvješće povjerenstva o upisu u pedagošku godinu 2022./2023., 
8. Pitanja, prijedlozi i mišljenja. 

 
 
Nije bilo primjedbi te je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen. 

 
Ad. 1. 

 
Gđa Novosel, predsjednica konstatirala je da su članovi Upravnog vijeća zapisnik sa 

15. (elektronske) sjednice dobili elektronskom poštom, otvorila raspravu i upitala ima li 
primjedbi. 

Nije bilo pitanja ni primjedbi te je gđa Novosel, predsjednica predložila usvajanje 
zapisnika. 

Jednoglasno je donesen  
 

Zaključak: 
 

Usvaja se zapisnik s 15. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća. 
 

Ad. 2. 
 

Gđa Novosel, predsjednica dala je riječ gđi Prelog, zamjenici za vrijeme privremene 
spriječenosti ravnatelja. 
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Gđa Prelog, zamjenica za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja rekla je da su za 
sprave za igralište pristigle dvije ponude – od tvrtke KOVA d.o.o. te od tvrtke EOL-EKOS 
d.o.o.. Ponuda od EOL-EKOS-a iznosi 133.812,50 kn, a od KOVE d.o.o. 133.618,75 kn te 
zamjenica ravnatelja predlaže sklapanje ugovora s tvrtkom KOVA d.o.o.  

Nije bilo pitanja ni primjedbi te je gđa Novosel, predsjednica dala na usvajanje 
prijedlog zamjenice za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
Upravno vijeće donosi 

 
ODLUKU O ODABIRU  

 
I. 

Ovom se odlukom određuje najpovoljniji ponuditelj za nabavu opreme sprava za dječje 
igralište objekta Dječjeg vrtića Vrbovec u Ulici Eugena de Piennesa 14f, prema pozivu za 
dostavu ponuda KLASA: 406-01/22-01/01, URBROJ: 238-32-69-04-22-4 od 19.5.2022. 
godine.  
 

II. 
Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja KOVA prerada metala i plastike, 
izvoz i uvoz d.o.o., Braće Radić 122b, Mraclin:, OIB 31948370674, sa cijenom ponude od 
106.895,00 kn bez PDV-a odnosno sa cijenom od 133.618,75 kn sa PDV-om. 
 
Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor. 
 

III. 
Pregledom i ocjenom ponuda od strane ovlaštenih predstavnika naručitelja utvrđeno je su 
pristigle dvije ponude, obje su zadovoljile fomalnim uvjetima nabave, a povoljnija ponuda za 
nabavu opreme za igralište od  ponuditelja KOVA prerada metala i plastike, izvoz i uvoz 
d.o.o., Braće Radić 122b, Mraclin, OIB 31948370674 te da cijena odgovara procijenjenoj 
vrijednosti nabave. 
 

IV.                                                                      
Ovu Odluku o odabiru, sukladno čl. 12.  Pravilnika o postupku javne nabave do vrijednosti na 
koju se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi,  Povjerenstvo dostavlja odabranom ponuditelju 
u roku od sedam dana od dana donošenja odluke. 
 
Sukladno čl. 13.  Pravilnika o postupku javne nabave do vrijednosti na koju se ne primjenjuje 
zakon o javnoj nabavi, ovlašćuje se zamjenica ravnatelja Vrtića da može zaključiti ugovor sa 
ponuđačem čija je ponuda odabrana  kao najpovoljnija. 
 

V. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

Predsjednica Upravnog vijeća 
Maja Novosel 
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Ad. 3. 
 

Gđa Novosel, predsjednica dala je riječ gđi Prelog, zamjenici za vrijeme privremene 
spriječenosti ravnatelja. 

Gđa Prelog, zamjenica za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja rekla je da za 
zahtjev za upis djeteta Paula Posavec povjerenstvo za upise nije dodijelilo bodove za 
zaposlenost roditelja. 

Gđa Prelog, zamjenica za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja predlaže da se 
žalba uvaži te da povjerenstvo revidira listu čekanja. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen.  
 
 
 Upravno vijeće donosi 

 
O D L U K U  

 
I. 
 

Uvažava se žalba roditelja djeteta Paula Posavec na zbroj bodova utvrđenih u postupku 
bodovanja zahtjeva za upis djece za pedagošku godinu 2022./2023. 

 
II. 

 Nalaže se povjerenstvu za upise korigirati bodove i listu čekanja za djecu koja nemaju 
uvjete za upis jer nisu navršila godinu dana života (UZRAST 0 GODINA).  
 

III. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 Pri evaluaciji zahtjeva za upis djece zahtjev za dijete Paula Posavec, rođeno 10. veljače 
2022. godine bodovan je s ukupno 53 boda: 50 bodova za prebivalište na području grada 
Vrbovca, te po 1 bod za svako dijete u obitelji. 
 13. svibnja 2022. godine majka djeteta uputila je pismo Upravnom vijeću Dječjeg 
vrtića Vrbovec sa zamolbom da se provjeri bodovanje zahtjeva jer bi zahtjev trebao ostvariti 
93 boda, a ne 53.  
 Nakon zaprimljenog prigovora majke djeteta, povjerenstvo za upis djece ponovno je 
pregledalo predmetni zahtjev te je ustanovljeno da je zahtjevu trebalo dodijeliti još 40 bodova 
za oba zaposlena roditelja, jer su u sustavu e-Upisi priloženi dokumenti koji dokazuju da su 
oba roditelja zaposlena. 
 Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u točki I. ove Odluke. 
 
 

Predsjednica Upravnog vijeća: 
 

Maja Novosel 
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Ad. 4. 
 

Gđa Novosel, predsjednica dala je riječ gđi Prelog, zamjenici za vrijeme privremene 
spriječenosti ravnatelja. 

Gđa Prelog, zamjenica za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja rekla je da su 
roditelji djeteta Borna Salopek uložili žalbu jer se, sukladno Pravilniku o upisu, djeca s istim 
brojem bodova rangiraju prema uzrastu. Međutim, sukladno članku 11. Pravilnika o upisu 
djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga zahtjev za upis s manjim zbrojem bodova 
može ostvariti prednost u odnosu na zahtjev s većim zbrojem bodova ukoliko za dijete s većim 
zbrojem bodova nema slobodnog mjesta u dobno pripadajućoj skupini. 

Gđa Novosel, predsjednica rekla je da bi iz prijedloga Odluke uklonila rečenicu „U 
pravilniku za upis djece i ostvarivanje prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtić Vrbovec 
zdravstveno stanje baka i djedova ne postoji kao kriterij za ostvarivanje prednosti pri upisu 
djece.“ 

Drugih primjedbi ni pitanja nije bilo te je gđa Novosel, predsjednica dala na usvajanje 
prijedlog donošenja odluke izmijenjene u odnosu na prijedlog dostavljen s materijalima. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen.  
 
 
 Upravno vijeće donosi 

 
O D L U K U  

 
I. 
 

Potvrđuje se odluka Povjerenstva za upise te se ne uvažava žalba Ivane Salopek na 
Rješenje o upisu djece u pedagošku godinu 2022./2023. 
 

II. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 Dana 24. svibnja 2022. godine u Dječjem vrtiću Vrbovec zaprimljena je žalba na 
Rješenje o upisu. 
 U žalbi je navedeno da se dijete Borna Salopek nalazi na 9. mjestu na listi čekanja 
djece koja imaju uvjete za upis, ali Vrtić nema kapaciteta. U žalbi se navodi da se sukladno 
Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveze korisnika usluga prednost ostvaruje 
prema dobi djeteta, od starijeg prema mlađem te da je vidljivo da su upisana djeca uzrasta 1-
2 godine s ostvarenih 90 bodova, dok dijete Borna Salopek nije upisano. 
 Nadalje je navedeno da su oba roditelja zaposlena te da djed i baka djeteta iz 
zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti pomagati u brizi za dijete. 
 Sukladno članku 11., stavku 2., prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih 
mjesta po dobnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova. Obzirom na kapacitete 
Dječjeg vrtića Vrbovec, Planom upisa KLASA: 601-01/22-01/02, URBROJ: 238-32-69-04-
22-2 od 29. ožujka 2022. godine na koji je Gradsko vijeće Grada Vrbovca dalo svoju 
suglasnost Odlukom o davanju suglasnosti na prijedlog Plana upisa u Dječji vrtić Vrbovec za 
pedagošku godinu 2022./2023. KLASA: 024/04/22-01/31, URBROJ: 238-32-01/01-22 od 23. 
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ožujka 2022. godine nije predviđen upis djece s navršene tri godine života. Sukladno članku 
11. stavku 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, zahtjev 
za upis s manjim zbrojem bodova može ostvariti prednost u odnosu na zahtjev s većim zbrojem 
bodova ukoliko za dijete s većim brojem bodova nema slobodnog mjesta u dobno pripadajućoj 
skupini.  
 Sukladno navedenom, utvrđeno je da je povjerenstvo utvrdilo točan zbroj bodova te je 
odlučeno kao u točki I. ove Odluke. 
 
 

Predsjednica Upravnog vijeća: 
 

Maja Novosel 
 
 

Ad. 5. 
 

Gđa Novosel, predsjednica dala je riječ gđi Prelog, zamjenici za vrijeme privremene 
spriječenosti ravnatelja. 

Gđa Prelog, zamjenica za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja rekla je da se 
roditelji djeteta Una Šandor žale na činjenicu da svi vrtići u Republici Hrvatskoj u jasličke 
skupine upisuju najmanje 14 djece te predlažu da to učini i Dječji vrtić Vrbovec. Gđa Prelog, 
zamjenica za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja smatra da roditelji ne razumiju 
razliku između čistih i mješovitih jasličkih skupina te navodi da su skupine planirane sukladno 
Državnom pedagoškom standardu i predlaže da se žalba odbaci. 

Nije bilo pitanja ni primjedbi nije bilo te je gđa Novosel, predsjednica dala na usvajanje 
prijedlog zamjenice za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen.  
 
 
 Upravno vijeće donosi 

 
O D L U K U  

 
I. 
 

Potvrđuje se odluka Povjerenstva za upise te se ne uvažava žalba Nevene Barišić i 
Hrvoja Šandora na Rješenje o upisu djece u pedagošku godinu 2022./2023. 
 

II. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 Dana 24. svibnja 2022. godine u Dječjem vrtiću Vrbovec zaprimljena je žalba na 
Rješenje o upisu. 
 U žalbi je navedeno da je dijete Una Šandor navršilo godinu dana starosti te da 
ispunjava sve uvjete za upis i pohađanje dječjeg vrtića, ali se nalazi na listi čekanja, a oba 
roditelja djeteta su zaposlena te vrtić roditeljima predstavlja nuždu i prijeku potrebu. U žalbi 
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je također navedeno da drugi gradski vrtići u Hrvatskoj u jasličke skupine upisuju minimalno 
14 djece. 
 Ponovnim pregledom zahtjeva utvrđeno je da je zahtjevu dodijeljen točan zbroj 
bodova, a broj upisane djece u skupine Dječjeg vrtića Vrbovec sukladan je Planu upisa i 
Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe te je odlučeno kao u točki 
I. ove Odluke. 
 
 

Predsjednica Upravnog vijeća: 
 

Maja Novosel 
 

Ad. 6. 
 

Gđa Novosel, predsjednica dala je riječ gđi Prelog, zamjenici za vrijeme privremene 
spriječenosti ravnatelja. 

Gđa Prelog, zamjenica za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja navela je da se 
majka djeteta žali na činjenicu da njezin invaliditet nije uzet u obzir prilikom bodovanja 
zahtjeva za upis djeteta Laura Budiselić, da je u žalbi postavila pitanje o ostvarivanju prednosti 
invalida domovinskog rata pri upisu te smatra da je time diskriminirana. Također u žalbi 
navodi da su prošle pedagoške godine upisana sva djece, iako nisu ostvarivala pravo na upis. 
Gđa Prelog, zamjenica za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja objasnila je da su 
kriteriji za upis promijenjeni novim Pravilnikom o upisu koji je donesen ove godine, a da 
invalidnost roditelja ne postoji kao kriterij u pravilniku, osim invalida domovinskog rata, 
sukladno Zakonu o predškolskom odgoju te predlaže da se niti ova žalba ne uvaži. 

Nakon kratke rasprave, zaključeno je da bi u obrazloženju Odluke trebalo detaljnije 
objasniti da se od ove godine primjenjuju novi kriteriji zbog donošenja novog Pravilnika o 
upisu i navesti da je kriterij invalida domovinskog rata propisan Zakonom o predškolskom 
odgoju. 

Prijedlog je, uz navedene izmjene, jednoglasno usvojen.  
 
 Upravno vijeće donosi 

 
O D L U K U  

 
I. 
 

Potvrđuje se odluka Povjerenstva za upise te se ne uvažava žalba Sandre i Bernarda 
Budiselić na Rješenje o upisu djece u pedagošku godinu 2022./2023. 
 

II. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 Dana 26. svibnja 2022. godine u Dječjem vrtiću Vrbovec zaprimljena je žalba na 
Rješenje o upisu. 
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 U žalbi je navedeno da dijete nema uvjete za upis jer nije navršilo godinu dana života, 
a da su na prošlim upisima djeca tog uzrasta upisana iako nisu ostvarivala pravo na upis te da 
kod razmatranja prijave od strane Dječjeg vrtića Vrbovec nije uzeta u obzir kompletna poslana 
dokumentacija, a iz koje je vidljivo da je majka djeteta invalid. 
 Upisi za pedagošku godinu 2021./2022. provedeni su prema tada važećem Pravilniku 
o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Vrbovec KLASA: 
003-05/19-02/01, URBROJ: 238/32-69-04-19-3 od 9.4.2019.godine i Pravilniku o Izmjenama 
i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg 
vrtića Vrbovec KLASA: 003-05/20-02/01, URBROJ: 238/32-69-04-20-2 od 11.3.2020. 
godine prema kojemu su pravo na upis ostvarivala i djeca koja nisu navršila do 31.8. tekuće 
godine. Upisi u pedagošku godinu 2022./2023. provedeni su sukladno Pravilniku o upisu djece 
i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga KLASA: 011-01/22-02/01, URBROJ: 238/32-
69-04-22-2 od 29.3.2022. godine, sukladno kojem djeca koja ne navrše godinu dana života do 
31.8. ne ostvaruje pravo na upis, već to pravo stječe kasnijim revidiranjem liste čekanja, 
ukoliko vrtić ima slobodnih mjesta. 

Kriteriji prednosti pri upisu u Dječjem vrtiću Vrbovec usklađeni su s važećim 
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te je prilikom evaluacije i bodovanja zahtjeva 
uzeta u obzir sva relevantna dokumentacija. 
 Utvrđeno je da je zahtjevu dodijeljen točan zbroj bodova te je odlučeno kao u točki I. 
ove Odluke. 
  
 
 

Predsjednica Upravnog vijeća: 
 

Maja Novosel 
 

 
Ad 7. 

 
 Gđa Novosel, predsjednica dala je riječ gđi Prelog, zamjenici za vrijeme privremene 
spriječenosti ravnatelja.  
 Gđa Prelog, zamjenica za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja rekla je da 
natječaj za upis djece završio 2. svibnja evaluacijom zahtjeva za upis te je, prema Planu upisa 
primljeno 36 djece. Obzirom da vrtić nema kapaciteta, na listi čekanja se nalazi 65 djece koja 
imaju uvjete za upis i 32 djece koja do 31.8. neće navršiti godinu dana života te trenutno ne 
ostvaruju pravo na upis. Dva zahtjeva za izravan upis su odbijena jer vrtić nema mogućnost 
upisa sukladno Državnom pedagoškom standardu, a dva zahtjeva nisu uzeta u obzir jer nije 
predana potpuna dokumentacija. Tri zahtjeva nisu uzeta u obzir jer su djeca već ranije upisana 
u vrtić, a roditelji su zahtjeve predali jer su mislili da zahtjev za upis treba predavati svake 
godine. Na inicijalnim razgovorima detektirana su neka djeca koja imaju posebne potrebe te 
su upućena na daljnju specijalističku obradu. 
 Gđa Novosel, predsjednica zaključila je da je pristigao uobičajen broj žalbi na upis. 
 

Z a k l j u č a k : 
 
Usvaja se izvješće povjerenstva za upise za pedagošku godinu 2022./2023. 
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Ad 8. 
 

Nije bilo pitanja, primjedbi i mišljenja te je gđa Novosel, predsjednica zaključila 
sjednicu u 17.45 sati. 
 
 

  Zapisničarka:                     Predsjednica Upravnog vijeća: 
  
            Višnja Marjanac                Maja Novosel 
 
 
 
 
 
KLASA: 007-04/22-01/02 
URBROJ: 238-32-69-04-22-7 


