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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

KLASA: 601-02/19-09/14 

URBROJ: 251-560-04-19-01 

Zagreb, 16.5.2019. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

s 47. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 16.5.2019. u 

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

 

 

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

Pavelić Opuhač, Slavko Pralas 

 

NENAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Tatjana Brozić Perić 

  

OSTALE NAZOČNE OSOBE: 

− Sanja Hukavec, ravnateljica 

− I.M., tajnik 

 

 

Predsjednik je otvorio 47. 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. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća Velimir Bulović predložio je sljedeći dnevni red: 

 

 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne 46. sjednice Upravnog vijeća od 18.4.2019. 

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

3. Donošenje odluke o otpisu zastarjelih nenaplaćenih tražbina 

4. Donošenje odluke o izboru odgojitelja/ice na određeno vrijeme do povratka na 

rad S.T. 

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

rad I.G.B. 

6. Donošenje odluke o imenovanju T.P. na dužnost zamjenika ravnatelja i 

istodobnom razrješavanju S.DŽ. dužnosti zamjenika ravnatelja 

7. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za upis djece 

8. Razno 

 

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 prethodne 46. sjednice 

Upravnog vijeća od 18.4.2019. 

 

 

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 

16.5.2019. (Izvješće čini sastavni dio ovoga zapisnika.) 

 

 

AD3 Ravnateljica daje usmeno obrazloženje. Inventurna komisija za popis potraživanja i 

obveza utvrdila je da na dan 31.12.2018. postoje nenaplaćene tražbine iz 2015. 

godine u iznosu od 1.250,00 kn za koje je protekom roka od 3 godine nastupila 

zastara. Stoga se predlaže donošenje odluke o otpisu navedenih zastarjelih 

nenaplaćenih tražbina. 

Nakon izlaganja Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

 

o otpisu zastarjelih nenaplaćenih tražbina u iznosu od 1.250,00 kn, koja Odluka je 

prilog ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

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

određeno vrijeme do povratka na rad S.T. do koji je trajao od 19.4.2019. do 

29.4.2019.  Zaprimili smo dvije prijave kandidata i oba su zadovoljila formalne 

uvjete natječaja (A.Š. i D.P.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

D.P., VŠS, iz Donje Zeline, Sveti Ivan Zelina, izabire se za radno mjesto odgojitelja 

na određeno vrijeme do povratka na rad S.T. 

 

 

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

određeno vrijeme do povratka na rad I.G.B. do koji je trajao od 19.4.2019. do 

29.4.2019.  Zaprimili smo 6 prijava kandidata, od kojih je 5 zadovoljilo formalne 

uvjete natječaja (D.M., P.B., LJ.V., LJ.D., R.G.), a jedan kandidat nije (A.K.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

LJ.V., SSS, iz Zagreba, izabire se za radno mjesto spremačice na određeno vrijeme 

do povratka na rad I.G.B. 
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AD6 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Na temelju Odluke Upravnog vijeća od 

20.1.1997., broj: 17/1997., psihologinja S.DŽ. obnaša dužnost zamjenika ravnatelja 

od 20.1.1997. do danas. Internim dogovorom između ravnateljice, S.DŽ. i 

pedagoginje T.P., sve tri strane su se suglasne da bi dužnost zamjenika ravnatelja od 

psihologinje S.DŽ. preuzela pedagoginja T.P. Slijedom navedenog, ravnateljica 

predlaže da Upravno vijeće na temelju članka 49. Statuta donese odluku o 

imenovanju T.P. na dužnost zamjenika ravnatelja i istodobnom razrješavanju S.DŽ. 

dužnosti zamjenika ravnatelja. 

Nakon izlaganja Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

 

Na temelju članka 49. Statuta, psihologinja S.DŽ. razriješuje se dužnosti zamjenika 

ravnatelja dana 16.5.2019., a pedagoginja T.P. imenuje se na dužnost zamjenika 

ravnatelja dana 17.5.2019. Na temelju članka 49. Statuta, zamjenik ravnatelja obavlja 

neodgodive ravnateljske poslove u slučaju privremene spriječenosti ravnatelja.  

 

 

AD7 Tajnik I.M. je izvijestio da sukladno odredbi članka 12. Pravilnika o upisu djece 

djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Različak" od 

28.4.2014., KLASA: 601-02/14-02/01, URBROJ: 251-560-04-14-01, Upravno vijeće 

treba imenovati Komisiju za upis djece, a s obzirom da je dosadašnjoj Komisiji dana 

10.5.2019. istekao mandat ravnateljica predlaže imenovanje Komisije za upis djece u 

sastavu S.DŽ., predsjednica, V.B., članica, i I.L., članica.  

Nakon glasovanja Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

 

o imenovanju Komisije za upis djece na vrijeme od dvije godine počev od 16.5.2019. 

u sastavu: 

1. S.DŽ., psiholog, predsjednica 

2. V.B., odgojitelj, članica 

3. I.L., odgojitelj, članica. 

 

 

AD8 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. 

 


