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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

KLASA: 601-02/18-09/2 

URBROJ: 251-560-04-18-01 

Zagreb, 24.1.2019. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
  

s 42. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 24.1.2019. u 

prostorijama vrtića, Wellerov vrt 1, 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 42. 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. Verifikacija zapisnika s 40. sjednice Upravnog vijeća od 20.12.2018. i 41. 

sjednice Upravnog vijeća od 10.1.2019. 

2. Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća 

3. Donošenje odluke o izboru odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme 

4. Donošenje odluke o izboru rehabilitatora/ice na određeno nepuno radno vrijeme 

do prestanka korištenja prava I.G. na dopust radi __________ i povratka na rad u 

punom radnom vremenu 

5. Donošenje odluke o izboru spremača/ice na određeno vrijeme do povratka na 

rad M.L. 

6. Donošenje odluke o izboru 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. 
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AD1 

 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s 40. sjednice Upravnog vijeća 

od 20.12.2018. i 41. sjednice Upravnog vijeća od 10.1.2019. 

 

 

AD2 Ravnateljica je podnijela Izvješće o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća. 

Nakon izlaganja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća od 

24.1.2019. (Izvješće čini sastavni dio ovoga zapisnika.) 

 

 

AD3 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za odgojitelja na 

neodređeno vrijeme koji je trajao od 11.1.2019. do 21.1.2019.  Zaprimili smo 16 

prijava kandidata od kojih je 11 zadovoljilo formalne uvjete natječaja (M.D., P.B., 

A.M.L., N.P., D.P., I.S., A.U., M.J., S.DŽ., T.B., A.Š.) a 5 kandidata nije (Ž.A., 

M.P., M.K., S.D., P.F.). 

Nakon raspravljanja, tijekom kojeg se definiralo koji će se kriteriji pri odabiru 

kandidata uzeti u obzir, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno 

donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I.S., VSS, magistra ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja iz Zagreba, izabire 

se za radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme. 

 

 

AD4 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za rehabilitatora na 

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

__________ i povratka na rad u punom radnom vremenu koji je trajao od od 

11.1.2019. do 21.1.2019.  Zaprimili smo dvije prijave kandidata. Kandidat M.C., 

VSS pedagog, zadovoljava formalne uvjete natječaja osim u dijelu koji se tiče 

tražene visoke stručne spreme u zvanju rehabilitatora, defektologa ili magistra 

edukacijske rehabilitacije, ali se može zaposliti na temelju članka 26. stavak 5. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 

94/13) koji propisuje da će se, ako se na natječaj ne javi (niti jedna) osoba koja 

ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona, natječaj ponoviti u roku od pet mjeseci, a da 

se do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni odnos može 

zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete. Kandidat K.Š., VSS profesor 

rehabilitator, ne zadovoljava formalne uvjete natječaja zbog zakašnjele prijave. 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

M.C., VSS, magistra pedagogije iz Zagreba, izabire se 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, no ne 

dulje od donošenja odluke o izboru kandidata za radno mjesto rehabilitatora na 

određeno nepuno radno vrijeme temeljem ponovljenog natječaja isto radno mjesto, 
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ali sve to najdulje do 5 mjeseci. 

 

 

AD5 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za spremačicu na 

određeno vrijeme do povratka na rad M.L. i D.Š. (2 izvršitelja) koji je trajao od 

11.1.2019. do 21.1.2019. Zaprimili smo 11 prijava kandidata od kojih je 10 

zadovoljilo formalne uvjete natječaja (LJ.V., Đ.J., D.M., M.M., K.O., S.Š., G.K., 

I.F., M.J., V.V.) a 1 kandidat nije (V.R.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

D.M., NKV, iz Velike Gorice, izabire se za radno mjesto spremačice na određeno 

vrijeme do povratka na rad M.L.. 

 

 

AD6 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za spremačicu na 

određeno vrijeme do povratka na rad M.L. i D.Š. (2 izvršitelja) koji je trajao od 

11.1.2019. do 21.1.2019. Zaprimili smo 11 prijava kandidata od kojih je 10 

zadovoljilo formalne uvjete natječaja (LJ.V., Đ.J., D.M., M.M., K.O., S.Š., G.K., 

I.F., M.J., V.V.) a 1 kandidat nije (V.R.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

LJ.V., SSS grafički tehničar - kartonažer, iz Zagreba, izabire se za radno mjesto 

spremačice na određeno vrijeme do povratka na rad D.Š.. 

 

 

 

S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednik je zaključio sjednicu u 17.00 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavio: 

TAJNIK 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

  

I.M., v.r. Velimir Bulović, v.r. 

 


