REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK
KLASA: 601-02/19-09/6
URBROJ: 251-560-04-19-01
Zagreb, 30.1.2019.

Z A P I S N I K - PROČIŠĆENI
s 43. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 30.1.2019. 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
− M.P., voditeljica računovodstva
− A.J., sindikalni povjerenik u funkciji radničkog vijeća iz Sindikata obrazovanja,
medija i kulture Hrvatske
Predsjednik je otvorio 43. 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 prethodne 42. sjednice Upravnog vijeća od 24.1.2019.
2. Izvješće o provedenoj inventuri za 2018. godinu - Odluka o rashodu osnovnih
sredstava i sitnog inventara
3. Donošenje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića za poslovnu godinu 2018.
4. Donošenje Izmjena i dopuna plana postupka nabave i Financijskog plana za
2018. godinu
5. Donošenje odluke o stimulativnom dodatku na plaću stručnih voditelja posebnih
i kraćih programa temeljem javnih potreba u Gradu Zagrebu za 2019.
6. Donošenje odluke o stimulativnom dodatku na plaću ravnateljice za
sudjelovanje u praćenju i organizaciji posebnih programa, tečajeva, najma
prostora i opreme temeljem javnih potreba u Gradu Zagrebu za 2019.
7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremača/ice na
određeno vrijeme do povratka na rad N.G.
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8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremača/ice na
određeno vrijeme do povratka na rad M.H.
9. Razno
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Prelazi se na rad po pojedinim točkama dnevnog reda.

AD1

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne 42. sjednice
Upravnog vijeća od 24.1.2019.

AD2

Predsjednik poziva voditeljicu računovodstva M.P. koja pristupa sjednici te odgovara
na pitanja i daje objašnjenja.
Upravno vijeće pregledava izvješće o provedenoj inventuri za 2018. godinu.
Nakon pregleda, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Donosi se Odluka o rashodu osnovnih sredstava i sitnog inventara, KLASA: 40608/19-01/01, URBROJ: 251-560-04-19-1, od 30.1.2019. (Odluka čini sastavni dio
ovoga zapisnika.)

AD3

Upravno vijeće pregledava Financijsko izvješće Dječjeg vrtića za poslovnu godinu
2018.
Nakon pregleda, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Donosi se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića "Različak" za poslovnu godinu 2018.,
KLASA: 400-05/19-01/01, URBROJ: 251-560-04-19-1, od 30.1.2019. (Izvješće čini
sastavni dio ovoga zapisnika.)

AD4

Voditeljica računovodstva daje objašnjenje. Upravno vijeće zahvaljuje voditeljici
računovodstva koja pozdravlja nazočne i napušta sjednicu.
Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Donosi se Odluka o usvajanju izmjena i dopuna plana postupka nabave i
Financijskog plana za 2018. godinu, KLASA: 400-01/13-01/01, URBROJ: 251-56004-19-1, od 30.1.2019., i KLASA: 400-02/19-01/01, URBROJ: 251-560-04-19-1, od
31.12.2018. (obje odluke čine sastavni dio ovoga zapisnika).

AD5

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odluka čije se donošenje predlaže temelji se
na članku 64. točka 3. Pravilnika o radu od 29.9.2015., članku 55. Kolektivnog
ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 7.8.2015., te
Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i
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predškolske dobi Grada Zagreba za 2019. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba,
broj 28/18).
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
o stimulativnom dodatku na plaću stručnih voditelja posebnih i kraćih programa
temeljem javnih potreba u Gradu Zagrebu za 2019. (odluka čini sastavni dio ovoga
zapisnika).

AD6

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odluka čije se donošenje predlaže temelji se
na članku 64. točka 3. Pravilnika o radu od 29.9.2015., članku 55. Kolektivnog
ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 7.8.2015., te
Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i
predškolske dobi Grada Zagreba za 2019. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba,
broj 28/18).
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
o stimulativnom dodatku na plaću ravnateljice za sudjelovanje u praćenju i
organizaciji posebnih programa, tečajeva, najma prostora i opreme temeljem javnih
potreba u Gradu Zagrebu za 2019. (odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika).

AD7

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Radnica N.G., zaposlena na radnom mjestu
spremačice, nalazi se na bolovanju od 19.9.2018. Na njezino radno mjesto zaposlena
je spremačica S.J., do njenog povratka ali najdulje do 60 dana (do 29.3.2019.),
temeljem odluke ravnateljice. Kako radni odnos S.J. uskoro ističe, a kako bismo
izbjegli da jedno radno mjesto zamjene za N.G. ostane upražnjeno, to je potrebno
donijeti odluku o raspisivanju natječaja za spremačicu na određeno vrijeme do
povratka na rad N.G..
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto
spremača/ice na određeno vrijeme do povratka na rad N.G..

AD8

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Radnica M.H., zaposlena na radnom mjestu
spremačice, nalazi se na bolovanju od 21.1.2019. Na njezino radno mjesto zaposlena
je spremačica M.J., do njenog povratka ali najdulje do 60 dana (do 23.3.2019.),
temeljem odluke ravnateljice. Kako radni odnos M.J. uskoro ističe, a kako bismo
izbjegli da jedno radno mjesto zamjene za M.H. ostane upražnjeno, to je potrebno
donijeti odluku o raspisivanju natječaja za spremačicu na određeno vrijeme do
povratka na rad M.H..
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
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sljedeću
ODLUKU
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto
spremača/ice na određeno vrijeme do povratka na rad M.H..

AD9

Nisu se rješavala pitanja pod razno.

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.
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