
Na temelju članka 48., stavka 1., točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 

36/09) i članka 47. stavka 3, točke 1. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada 

Vukovara br. 4/09), donosim 
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UtvrĎuje se  prijedlog  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Vukovar 1" za imenovanje 

gĎe. Dubravke Sabo ravnateljicom Dječjeg vrtića "Vukovar 1", te se proslijeĎuje Gradskom 

vijeću na razmatranje i usvajanje.  
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Z A P I S N I K 
 
sa 3. sjednice novog saziva Upravnog vijeća održane dana 11.svibnja 2011. godine u 
prostorijama Centralnog objekta, E. Kvaternika 27, u Vukovaru sa početkom u 8,00 sati. 
Sjednicom predsjedava predsjednik Željko Pinjuh, a prisutni članovi su Danijela Stanković, 
Biserka Salamon, Snježana Rako i Igor Štrangarević. 
Ostali nazočni : Dubravka Sabo, ravnateljica, Davor Grahić i Jasenka Vincetić sindikalni 
povjerenici.  
Zapisničar:  Branka Žuvić. 
 
Predsjednik pozdravlja nazočne te predlaže da se prije rasprave o predloženom dnevnom redu 
za ovu sjednicu, pristupi usvajanju zapisnika sa 2.sjednice održane 27. travnja 2011. 
Na zapisnik nije bilo primjedbi, te je isti jednoglasno usvojen. 
Potom predsjednik predlaže sljedeći  
 

Dnevni red 
 
1. Raspisivanje Natječaja za upis djece u Dječji vrti ć Vukovar 1 u pedagošku godinu   
    2011/2012. 
 2. Utvrñivanje prijedloga za izbor i imenovanje ravnatelja DV Vukovar 1, po raspisanom  
      Natječaju od 28. travnja 2011. 
 3. Pitanja, prijedlozi - razno 
 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
Točka 1. 
Raspisivanje Natječaja za upis djece u Dječji vrti ć Vukovar 1 u pedagošku godinu   
 2011/2012 
 
Ravnateljica izvješćuje da je došlo vrijeme za raspisivanje Natječaja  za upis djece u Dječji 
vrtić Vukovar 1, u pedagošku godinu 2011/2012. Tekst natječaja je izložila pred prisutnima i 
traži suglasnost za objavu istog.  
Rasprave nije bilo.  
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje, te se jednoglasno raspisuje 
  
                                                              NATJEČAJ 

za upis djece u Dječji vrti ć Vukovar 1 
u pedagošku god. 2011./2012. 

 
        Prijave za upis djece vršit ćemo od 23. do 27. svibnja 2011.g. u prostorijama Područnog 
objekta Vukovar Novi, Županijska 15, u Vukovaru, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.  
Uz prijavu potrebno je priložiti : 
1. presliku rodnog lista, 
2. presliku kartona cijepljenja i zdravstvene iskaznice, 
3. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu ( potvrda o radnom statusu    
    roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć i dr.), 
4. preslike osobnih iskaznica oba roditelja. 
Prioritet kod upisa djece s područja grada Vukovara u redoviti program imaju: 

- djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata, 
- djeca čija su oba roditelja zaposlena, 
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- djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, uzeta na uzdržavanje, 
- djeca iz obitelji s troje i više djece, 
- djeca koja žive u teškim socijalnim i zdravstvenim uvjetima,  
- djeca sa manjim teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u 

redovite programe, što se utvrñuje u propisanom postupku, 
- djeca roditelja koji primaju dječji dodatak. 

Cijena redovitog 10- satnog programa iznosi 490,00 kuna. 
Olakšice u plaćanju redovitog programa imaju roditelji, odnosno skrbnici za: 

- dijete roditelja invalida Domovinskog rata 100% invaliditeta, plaća 80% visine 
sudjelovanja u cijeni programa, 

- treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu, oslobaña se obveze 
sudjelovanja u cijeni programa, 

- drugo dijete iste obitelji u redovitom programu plaća 90% visine sudjelovanja u cijeni 
programa, 

- dijete samohranog roditelja plaća 75% iznosa sudjelovanja u cijeni programa, 
- dijete čija obitelj koristi pravo na stalnu novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi 

plaća 20% iznosa sudjelovanja u cijeni programa ako Centar za socijalnu skrb 
preuzme obvezu plaćanja preostalog iznosa do pune cijene programa.   

  Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrñuje predškolska ustanova na temelju 
dokumentacije koju je dužan dostaviti roditelj. 
Natječaj će biti objavljen na WEB stranicama Grada, Hrvatskom radio Vukovaru i u PO 
Vukovar 1. 
 
Ravnateljica D. Sabo nakon završetka 1. točke napušta sjednicu. 
   
Točka 2. 
 Utvrñivanje prijedloga za izbor i imenovanje ravnatelja DV Vukovar 1, po raspisanom  
 Natječaju od 28. travnja 2011., objavljen u Glasu Slavonije 
Prije otvaranja ponuda, Igor Štrangarević predlaže da se o ovoj točki glasuje tajno. 
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje i sa 4 glasa „za“ i 1 glasom „protiv“ ( D. Stanković) 
prijedlog se prihvaća.  
Predsjednik pristupa otvaranju ponuda i čita životopise kandidata kako sljedi: 
1. Silvana Vukojević iz Pule, Kochova 18, roñena 1965. u Vukovaru.  
Ponudi priložena dokumentacija: životopis, domovnica, diploma Pedagoškog fakulteta u 
Osijeku - odgojiteljica predškolskog odgoja, uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut 
kazneni postupak i preslika radne knjižice. Nedostaje potvrda o dužini radnog staža na 
odgovarajućim poslovima, jer iz radne knjižice nije razvidno koje je poslove obavljala. 
Upravno vijeće zaključuje da ponuda nije potpuna. 
2.Dubravka Sabo iz Vukovara, 204 vukovarske brigade 79/17, roñena 1959. u 
Vukovaru. 
 Ponudi priložena dokumentacija: životopis, domovnica, diploma Pedagoškog fakulteta u 
Osijeku - odgojiteljica predškolskog odgoja, diploma Sveučilišta u Mostaru, FPMOZ o 
stjecanju VSS- prof. predškolskog odgoja, uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut 
kazneni postupak, potvrda o radnom stažu u struci  i preslika radne knjižice. 
Upravno vijeće zaključuje da je ponuda potpuna. 
3. Larisa Takač iz Vukovara, Eugena Kvaternika 34, roñena 1981. u Vukovaru. 
Ponudi priložena dokumentacija: životopis, domovnica, diploma Pedagoškog fakulteta u 
Osijeku - odgojiteljica predškolskog odgoja, uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut 
kazneni postupak, potvrda o radnom stažu u struci  i preslika radne knjižice. 
Upravno vijeće zaključuje da je ponuda potpuna. 



 3 

Predsjednik otvara raspravu o kandidatima, ali se nitko nije uključio u istu. 
Predsjednik konstatira da su dvije ponude potpune, da će se glasovati tajno glasačkim 
listićima na kojima će biti dva prijedloga, a članovi vijeća će zaokruživati redni broj ispred 
kandidata kojeg predlažu za ravnatelja DV Vukovar 1.  
Nakon obavljenog glasovanja predsjednik pristupa brojanju glasova sa glasačkih listića.  
Sa 3 glasa „za“ Dubravku Sabo i 2 glasa „za“ Larisu Takač donosi de sljedeća   

ODLUKA 
 
Za ravnateljicu Dječjeg vrtića Vukovar 1, u Vukovaru  predlaže se Dubravka Sabo, prof. 
predškolskog odgoja. 
Prijedlog se prosljeñuje osnivaču, Gradu Vukovaru na potvrdu i imenovanje. 
Obrazloženje: 
Na Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Vukovar 1, objavljen u Glasu 
Slavonije 28. travnja 2011., u otvorenom roku, prijavile su se tri kandidatkinje i to: Dubravka 
Sabo iz Vukovara, Larisa Takač iz Vukovara i Silvana Vukojević iz Pule. Nakon provjere 
dostavljene natječajne dokumentacije utvrñeno je da su kandidatkinje Dubravka Sabo i Larisa 
Takač dostavile svu traženu dokumentaciju i da udovoljavaju traženim uvjetima, a 
kandidatkinja Silvana Vukojević dostavila je samo presliku radne knjižice, bez potvrde o 
radnom iskustvu, čime joj je prijava manjkava. Nakon što je Upravno vijeće utvrdilo da dvije 
kandidatkinje udovoljavaju uvjetima Natječaja i nakon što je odlučilo da se o prijedlogu 
kandidatkinja za ravnatelja glasuje tajno, isto je provedeno.  Temeljem rezultata glasovanja, 
sa 3 glasa „za“ Dubravku Sabo i 2 glasa „za“ Larisu Takač, odlučeno je kao u izreci ove 
Odluke.     
 
Točka 3. 
Pitanja, prijedlozi – razno 
Ravnateljica D. Sabo se vraća i uključuje u rad sjednice i izvješćuje članove Vijeća o 
Zapisniku sa sastanka sudionika u rekonstrukciji grañevine Područne škole Sotin, održanog 4. 
svibnja 2011. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, na kojem se razgovaralo o 
realizaciji radova na objektu škole. Iz Zapisnika je vidljivo da radovi na objektu počinju 1. 
lipnja 2011. i da će trajati tri mjeseca. Sa početkom radova prestaje rad vrtića u PO Sotin. 
Kako još uvijek nije pronañen prostor u kojem bi se nastavio rad vrtića, moli sve nazočne da 
se uključe u aktivnosti oko pronalaska odgovarajućih prostora za nastavak rada vrtića.  
I. Štrangarević kaže da se uključio u ove aktivnosti, da postoji nekoliko mogućnosti ali je sve 
to u fazi razgledavanja i dogovora. Smatra da će ipak posljednju riječ reći roditelji.    
D. Sabo kaže da se rok iseljenja približava, da se rješenje treba pronaći za desetak dana i 
predlaže donošenje zaključka. 
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJUČAK 
Djeci, korisnicima usluga vrtića iz Područnog objekta Sotin, radi realizacije rekonstrukcije 
zgrade Područne škole Sotin, od 1. lipnja 2011., pruža se mogućnost prelaska u Područni 
objekt Mitnica, 
Zadužuju se Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar 1 i Grad Vukovar pronaći odgovarajući 
prostor za rad vrtića,  u novoj pedagoškoj godini 2011/2012.  
 
Drugih pitanja nije bilo pa je predsjednik zaključio sjednicu. 
Završeno u 8,45 sati 
 
Zapisničar                                                                   Predsjednik Upravnog vijeća  
Branka Žuvić                                                                           Željko Pinjuh  
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