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DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO 
PERIVOJ I.B.MAŽURANIĆ 2 
      DUGO SELO 
UPRAVNO VIJEĆE 
KLASA:601-05/22-01/10 
URBROJ:238-7-68-04-22-1 
Dugo Selo, 30.09.2022. 
 
Na temelju članka 42. Statuta dječjeg vrtića Dugo Selo (KLASA:012-03/21-01/10, 
URBROJ:238/07-68-04-21/1 od 14.rujna 2021. godine)  i članka 10.st.4.Poslovnika o radu 
upravnog vijeća dječjeg vrtića Dugo Selo (KLASA:012-01/21-01/15, URBROJ: 238/07-68-04-
21/1 od 19.listopada 2021. godine), 
 

S   A   Z   I   V   A   M 
 

15.sjednicu Upravnog vijeća dječjeg vrtića Dugo Selo, koja će se održati 
 

 
elektroničkim putem, u petak 30.09.2022.godine 

                           u vremenu od 10:00 do 16:00 sati 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći: 
 

DNEVNI RED: 
 

1.Donošenje Godišnjeg Plana i programa rada dječjeg vrtića Dugo Selo 
   za pedagošku godinu 2022/2023. 
 

 
 

Predsjednik upravnog vijeća: 
 

 Krešimir  Cvijanović, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
Dostavlja se:  putem maila 
1.članovima Upravnog vijeća (7) 
2.Gradonačelniku Grada Dugog Sela, 
3.zamjenici Gradonačelnika Grada Dugog Sela 
4.pročelniku upravnog odjela za pravne poslove, društvene djelatnosti 
  i protokol 
5.ravnateljici dječjeg vrtića Dugo Selo 
6.Arhiva 



O b r a z l o ž e n j e 

Godišnji plan i program rada DV Dugo Selo za ped. god. 2022/2023. 

 

Sukladno članku 21.stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 
novine 10/97.,107/07.,94/13.,98/19 i 57/22), Godišnji plan i program rada za 
pedagošku godinu donosi upravno vijeće dječjeg vrtića do 30. rujna. 

Odgojiteljsko vijeće kao stručno tijelo dječjeg vrtića, a kojeg čine svi odgojitelji, stručni 
suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u dječjem 
vrtiću, sukladno članku 39. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada dječjeg vrtića. 

Svim članovima odgojiteljskog vijeća prijedlog Godišnjeg plana dostavljen je mailom, 
uz zamolbu za očitovanje po istom, između ostalog i gđi. Višnji Klečar koja u dječjem 
vrtiću obnaša dužnost sindikalne povjerenice. 

U roku ostavljenom za očitovanje po istom, nije bilo primjedaba na prijedlog Godišnjeg  
plana i programa rada DV za ped. god. 2022/2023. 

Prijedlog Godišnjeg Plana i programa rada razmatran je na sjednici odgojiteljskog 
vijeća, održanoj dana 22.rujna 2022. godine. 

Predmetna točka je bila predložena i raspravljana na 14.sjednici Upravnog vijeća, 
održanoj 28.rujna 2022. godine, te se nakon dodatnog razmatranja smatra da su 
zadovoljeni uvjeti za donošenje Godišnjeg plana i programa rada dječjeg vrtića Dugo 
Selo za pedagošku godinu 2022/2023., s obzirom na zakonski rok donošenja Godišnjeg 
plana i programa rada DV, za pedagošku godinu 2022/2023. 

 

Kako je rok za donošenje Godišnjeg plana i programa rada 30. rujan, to se sjednica  
Upravnog vijeća saziva elektronskim putem sukladno članku 10.stavak 4. Poslovnika 
o radu Upravnog vijeća. 

 

___________________________________________________________________________ 



DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO   
PERIVOJ I.BA.MAŽURANIĆ 2 
             DUGO SELO 
KLASA: 601-05/22-01/10 

URBROJ: 238-7-68-04-22/2 

Dugo Selo, 29.09.2022.. 

UPUTA 

o načinu glasanja na 15.e-sjednici Upravnog vijeća dječjeg vrtića Dugo Selo 

Način popunjavanja obrasca za glasanje 

Obrazac se može ispuniti na jedan od sljedećih načina: 

a)     Ukoliko se ispunjava u fizičkom obliku, isti je potrebno ispuniti kemijskom olovkom 
upisivanjem traženih podataka u za to predviđene rubrike te stavljanjem oznake X u jedan od 
predviđenih okvira za glasanje ( „ZA”, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“ ), te ga vlastoručno 
potpisati. 

b)    Ukoliko se ispunjava u elektroničkom obliku, isti je potrebno ispuniti upisivanjem traženih 
podataka u za to predviđene rubrike te stavljanjem oznake X u jedan od predviđenih okvira 
za glasanje ( „ZA„, “PROTIV„ ili „SUZDRŽAN„ ). Obrazac ispunjen na ovaj način nije 
potrebno potpisati, već će to biti potrebno učiniti na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog vijeća 

Način dostave ispunjenih obrazaca za glasanje: 

Ispunjeni obrazac za glasanje potrebno je dostaviti isključivo 30.rujna 2022. godine u 
vremenu od 10:00 do 16:00 sati na e-mail: tajnistvo@dvds.hr , i mail: djkreki@gmail.com( g. 
Krešimir Cvijanović) na jedan od sljedećih načina: 

a) Vlastoručno potpisani obrazac (ispunjen u fizičkom obliku) skenirati ili fotografirati 
mobitelom te poslati kao privitak e-maila. 

b) Obrazac ispunjen u elektroničkom obliku poslati kao privitak e-maila, preporučeno u 
pdf obliku. 

Ukoliko član/ ica Upravnog vijeća dostavi obrazac za glasanje izvan gore navedenog vremena 
smatrat će se da nije nazočio/la 15. sjednici Upravnog vijeća, odnosno da nije glasao/ la. 

Ispunjeni obrazac za glasanje na 15. sjednici ujedno služi i kao evidencija prisustva, odnosno 
potvrda nazočnosti na sjednici na temelju čega će se odrediti nazočnost članova/ica potrebna 
za pravovaljano odlučivanje na sjednici Upravnog vijeća (kvorum). 

 

Predsjednik Upravnog vijeća: 

 

    Krešimir Cvijanović, v.r. 


