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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

KLASA: 601-02/19-09/8 

URBROJ: 251-560-04-19-01 

Zagreb, 14.3.2019. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

s 44. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 14.3.2019. u 

prostorijama vrtića, Wellerov vrt 1, s početkom u 16.00 sati. 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Sayon Bangoura, Tatjana Brozić Perić, 

Maja Pavelić Opuhač, Slavko Pralas 

 

NENAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Velimir Bulović 

  

OSTALE NAZOČNE OSOBE: 

− Sanja Hukavec, ravnateljica 

− I.M., tajnik 

− A.G., sindikalni povjerenik u funkciji radničkog vijeća iz Sindikata radnika u 

predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske 

 

 

Na temelju pisane punomoći predsjednika Upravnog vijeća Velimira Bulovića od 6.2.2019., 

kojom je opunomoćio člana Upravnog vijeća Slavka Pralasa da u slučaju njegove odsutnosti 

može u njegovo ime i za njegov račun sazivati i voditi sjednice Upravnog vijeća, potpisivati 

odluke i druge akte koje donosi Upravno vijeće i poduzimati sve radnje koje proizlaze iz 

ovlasti koje prema Poslovniku o radu Upravnog vijeća ima predsjednik Upravnog vijeća, 

sjednicom je zbog odsutnosti Velimira Bulovića predsjedavao Slavko Pralas kao 

predsjedavajući. Predsjedavajući član Upravnog vijeća Slavko Pralas je otvorio 44. sjednicu 

Upravnog vijeća, pozdravio nazočne i utvrdio da su nazočna četiri člana Upravnog vijeća a da 

je jedan član nenazočan odnosno da je nazočan potreban broj članova za pravovaljano 

odlučivanje. 

 

 

Predsjedavajući član Upravnog vijeća Slavko Pralas predložio je sljedeći dnevni red: 

 

 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne 43. sjednice Upravnog vijeća od 30.1.2019. 

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

3. Donošenje odluke o izboru spremačice na određeno vrijeme do povratka na rad 

N.G. 
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4. Donošenje odluke o izboru spremačice na određeno vrijeme do povratka na rad 

M.H. 

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

određeno vrijeme do povratka na rad K.M. 

6. Donošenje odluke o izboru odgojitelja na određeno vrijeme do povratka na rad 

Đ.R. 

7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na 

neodređeno vrijeme 

8. 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 43. sjednice 

Upravnog vijeća od 30.1.2019. 

 

 

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 

14.3.2019. (Izvješće čini sastavni dio ovoga zapisnika.) 

 

 

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

određeno vrijeme do povratka na rad N.G. do koji je trajao od 11.2.2019. do 

19.2.2019.  Zaprimili smo 3 prijave kandidata - dva su zadovoljila formalne uvjete 

natječaja (S.J., M.J.) a jedan kandidat nije (A.Š.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

S.J., SSS, iz Orle, Drnek, izabire se za radno mjesto spremačice na određeno vrijeme 

do povratka na rad N.G. 

 

 

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

određeno vrijeme do povratka na rad M.H. do koji je trajao od 11.2.2019. do 

19.2.2019.  Zaprimili smo 3 prijave kandidata - dva su zadovoljila formalne uvjete 

natječaja (S.J., M.J.) a jedan kandidat nije (A.Š.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 
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M.J., SSS, iz Zagreba, izabire se za radno mjesto spremačice na određeno vrijeme do 

povratka na rad M.H. 

 

 

AD5 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Spremačica K.M., koja radi kao jedina 

spremačica / servirka u _____ objektu ______, nalazi se na bolovanju od 4.2.2019. te 

je planirana složena operacija _______- nakon koje slijedi dugotrajna rehabilitacija. 

Radi organizacijskih razloga nismo u mogućnosti preraspodjelom pokriti sve potrebe 

područnog objekta. Stoga je potrebno donijeti odluku o raspisivanju natječaja za 

radno mjesto spremačice na određeno vrijeme do povratka na rad K.M.  

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 K.M. 

 

 

AD6 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za odgojitelja/icu na 

određeno vrijeme do povratka na rad Đ.R. koji je trajao od 4.3.2019. do 12.3.2019.  

Zaprimili smo 7 prijava kandidata - četiri su zadovoljila formalne uvjete natječaja 

(A.M.L., M.J., D.P., S.DŽ.) a tri kandidata nisu (M.K., P.V., J.E.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

S.DŽ., VŠS, iz Zagreba, izabire se za radno mjesto odgojiteljice na određeno vrijeme 

do povratka na rad Đ.R. 

 

 

AD7 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljica M.K. podnijela je zahtjev za 

sporazumni prestanak ugovora o radu na neodređeno vrijeme zbog _________ te je 

radni odnos na neodređeno vrijeme prestao sporazumom radnika i poslodavca dana 

5.2.2019. Kako je jedno radno mjesto odgojitelja ostalo upražnjeno, potrebno je 

donijeti odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na neodređeno 

vrijeme. 

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 

odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme. 

 

 

AD8 Nisu se rješavala pitanja pod razno. 

 

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

TAJNIK 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

  

I.M., v.r. Velimir Bulović, v.r. 

 


