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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

KLASA: 601-02/18-09/1 

URBROJ: 251-560-04-19-01 

Zagreb, 10.1.2019. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

sa 41. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'', održane zbog hitnosti telefonski 

dana 10.1.2019. s početkom u 16.00 sati. 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Velimir Bulović, Sayon Bangoura, Tatjana 

Brozić Perić, Maja Pavelić Opuhač, Slavko Pralas 

 

NENAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: - 

 

OSTALE NAZOČNE OSOBE: 

− Sanja Hukavec, ravnateljica 

− I.M., tajnik 

 

Predsjednik je otvorio 41. sjednicu Upravnog vijeća, pozdravio nazočne i utvrdio da je 

nazočno svih pet članova Upravnog vijeća te da se može pravovaljano odlučivati.  

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća Velimir Bulović predložio je sljedeći dnevni red: 

 

 

1. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice na 

neodređeno vrijeme 

2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto rehabilitatora/ice 

na određeno nepuno radno vrijeme do prestanka korištenja prava I.G. na dopust 

radi _______i povratka na rad u punom radnom vremenu 

3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremača/ice na 

određeno vrijeme do povratka na rad M.L. 

4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremača/ice na 

određeno vrijeme do povratka na rad D.Š. 

 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Prelazi se na rad po pojedinim točkama dnevnog reda. 

 

 

AD1 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Radnici L.V., zaposlenoj na radnom mjestu 
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 odgojiteljice, prestao je dana 31.12.2018. radni odnos zasnovan na neodređeno 

vrijeme zbog odlaska u mirovinu. Kako je njezino radno mjesto ostalo upražnjeno, 

tražimo od Upravnog vijeća donošenje odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja 

na neodređeno vrijeme. 

Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto 

odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme. 

 

 

AD2 

 

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Defektolog rehabilitator I.G. od 19.2.2018. 

radi u nepunom radnom vremenu od 4 sata dnevno. Kako je radno mjesto 

rehabilitatora na preostalih 4 sata dnevno upražnjeno, uz uvažavanje činjenice da 

suglasnost nadležnog gradskog ureda postoji od ranije, potrebno je donijeti odluku o 

raspisivanju natječaja za radno mjesto rehabilitatora na određeno nepuno radno 

vrijeme od 20 sati tjedno do prestanka korištenja prava I.G. na dopust radi _______i 

povratka na rad u punom radnom vremenu. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto 

rehabilitatora/ice na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno do prestanka 

korištenja prava I.G. na dopust radi _______i povratka na rad u punom radnom 

vremenu. 

 

 

AD3 

 

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Radnici B.Š., zaposlenoj na radnom mjestu 

spremačice na određeno vrijeme do povratka na rad M.L., prestao je dana 

27.12.2018. radni odnos zasnovan na određeno vrijeme zbog odlaska u mirovinu, 

stoga je potrebno donijeti odluku o raspisivanju natječaja za spremačicu na određeno 

vrijeme do povratka na rad M.L. Suglasnost nadležnog gradskog ureda postoji od 

ranije. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto 

spremača/ice na određeno vrijeme do povratka na rad M.L. 

 

 

AD4 

 

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Radnica D.Š., zaposlena na radnom mjestu 

pomoćne kuharice - servirke, od 15.11.2018. nenazočna je na poslu zbog priznate 

ozljede na radu. Kako je na njezino radno mjesto preraspoređena spremačica D.P., to 

je jedno radno mjesto spremačice ostalo upražnjeno. Stoga je potrebno donijeti 

odluku o raspisivanju natječaja za spremačicu na određeno vrijeme do povratka na 

rad D.Š. 

Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
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O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto 

spremača/ice na određeno vrijeme do povratka na rad D.Š.. 

 

 

 

 

S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednik je zaključio sjednicu u 16.30 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavio: 

TAJNIK 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

  

I.M., v.r. Velimir Bulović, v.r. 

 


