REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK
KLASA: 601-02/19-09/21
URBROJ: 251-560-04-19-01
Zagreb, 30.8.2019.

Z A P I S N I K - PROČIŠĆENI
sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana
30.8.2019. u prostorijama vrtića, Wellerov vrt 1, s početkom u 16.00 sati.
NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Velimir Bulović, Tatjana Brozić Perić,
Slavko Pralas
NENAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Sayon Bangoura
OSTALE NAZOČNE OSOBE:
− Sanja Hukavec, ravnateljica
− I.M., tajnik
− Renata Marinković Krvavica, novi član Upravnog vijeća kojeg mandat čeka
verifikaciju
− Jelena Rebac Gajer, novi član Upravnog vijeća kojeg mandat čeka verifikaciju
Članovi Upravnog vijeća pozdravljaju i upoznaju nove članove Upravnog vijeća Renatu
Marinković Krvavicu, predstavnika odgojitelja i stručnih suradnika iz Odgojiteljskog vijeća
izabranu na Odgojiteljskom vijeću 11.4.2019., i Jelenu Rebac Gajer, predstavnika roditelja,
izabranu na roditeljskom sastanku 28.8.2019., koje zahvaljuju na čestitkama i predstavljaju se.
Članovi Upravnog vijeća predlažu da sukladno Statutu dosadašnji član i predsjednik
Upravnog vijeća Velimir Bulović sudjeluje, predsjeda i odlučuje o prve tri točke dnevnog
reda, što je jednoglasno i izglasano.
Predsjedavajući Upravnog vijeća Velimir Bulović otvorio je 1. konstituirajuću sjednicu
Upravnog vijeća, pozdravio nazočne i utvrdio da su nazočna tri člana Upravnog vijeća koji
imaju pravo odlučivanja o prve tri točke dnevnog reda te da se u tom smislu može
pravovaljano odlučivati.
Predsjedavajući Upravnog vijeća Velimir Bulović predložio je sljedeći dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s prethodne 49. sjednice Upravnog vijeća od 4.7.2019.
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2. Verifikacija mandata novo izabranog člana Upravnog vijeća predstavnika
odgojitelja i stručnih suradnika iz Odgojiteljskog vijeća (Renata Marinković
Krvavica)
3. Verifikacija mandata novo izabranog člana Upravnog vijeća predstavnika
roditelja (Jelena Rebac Gajer)
4. Izbor predsjednika Upravnog vijeća
5. Donošenje Godišnjeg izvješća za pedagošku godinu 2018./2019.
6. Donošenje odluke o davanju u zakup prostora vrtića za provođenje raznih
tečajeva i programa
7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto:
- defektologa/inje rehabilitatora/ice za rad u posebnoj skupini za djecu s
teškoćama u razvoju na određeno vrijeme do 31.8.2020. (1 izvršitelj)
- odgojitelja/ice za rad u posebnoj skupini za djecu s teškoćama u
razvoju na određeno vrijeme do 31.8.2020. (1 izvršitelj)
- pomoćnika/ce za njegu i skrb djece koji/a radi u posebnoj skupini za
djecu s teškoćama u razvoju na određeno vrijeme do 31.8.2020. (1
izvršitelj)
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 49. sjednice Upravnog vijeća
od 4.7.2019.

AD2

Sukladno Statutu, Odgojiteljsko vijeće je na svojoj sjednici dana 11.4.2019. osnovalo
izbornu komisiju za provedbu izbora za jednog člana Upravnog vijeća iz reda
odgojitelja i stručnih suradnika za razdoblje od 28.8.2019. do 27.8.2023. u tročlanom
sastavu: I.M., tajnik i predsjednik, M.C., pedagog i član, i S.DŽ., odgojitelj i član.
Nakon isticanja kandidatura, sastavljena je lista kandidata i provedeno je
potvrđivanje kandidata te se prešlo na izradu glasačkih listića s kandidatima.
Glasački listići su podijeljeni svima s pravom glasa i pristupilo se tajnom glasovanju.
Komisija se napomenula glasačima da se glasački listić popunjava tako da se
zaokruži redni broj ispred imena i prezimena samo jednog kandidata. Kandidati za
koje se moglo glasovati bili su:
1. VELIMIR BULOVIĆ
2. MARIJA IVEZIĆ
3. RENATA MARINKOVIĆ KRVAVICA.
Glasači su popunjene glasačke listiće ubacivali u zatvorenu kartonsku kutiju s
prorezom. Po završetku glasovanja, Komisija je otvorila kutiju i pristupila
utvrđivanju rezultata glasovanja. Prebrojano je 49 listića. Velimir Bulović je dobio
22 glasa, Marija Ivezić 1 glas a Renata Marinković Krvavica 26 glasova. Bilo je 0
nevažećih listića.
U skladu s navedenim, Odgojiteljsko vijeće je izabralo odgojiteljicu Renatu
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Marinković Krvavicu za člana Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih
suradnika za razdoblje od 28.8.2019. do 27.8.2023.
Nakon pregleda izborne dokumentacije, rasprave i glasovanja donosi se sljedeći
ZAKLJUČAK
Upravno vijeće jednoglasno verificira mandat Renate Marinković Krvavice u
Upravnom vijeću iz reda odgojitelja i stručnih suradnika za mandatno razdoblje od
28.8.2019. do 27.8.2023.
Novo imenovani član prihvaća članstvo u Upravnom vijeću.

AD3

Izbor predstavnika roditelja - korisnika usluga za člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića ''Različak'' proveden je na roditeljskom sastanku održanom dana 28.8.2019.
Ravnateljica Sanja Hukavec kao predsjedavajuća je otvorila sastanak, pozdravila
nazočne i utvrdila da je na roditeljskom sastanku nazočan 91 roditelj - korisnik
usluga Vrtića, te ih pozvala da sudjeluju u raspravi, isticanju kandidature i
glasovanju. Kako je na dan 28.8.2019. u Vrtiću upisano 372 djece, to je ispunjen
uvjet o pravovaljanosti izbora predstavnika roditelja u Upravno vijeće po kojem
sastanku treba prisustvovati 10% roditelja djece korisnika vrtića, temeljem članka
35. stavak 5. Statuta Vrtića. Ravnateljica je obrazložila prisutnim roditeljima da je
gospođi Maji Pavelić Opuhač, dosadašnjoj članici Upravnog vijeća - predstavniku
roditelja, dana 26.8.2019. istekao mandat, stoga je trebalo izabrati novog člana
Upravnog vijeća na vrijeme od 4 godine. Tajnik I.M. poziva roditelje da istaknu
svoju kandidaturu. Javljaju se četiri kandidata koji se predstavljaju nazočnima:
1. M.P.O., Zagreb, __________
2. JELENA REBAC GAJER, Zagreb, _________
3. S.S.Ž., Zagreb, _______
4. V.V, Zagreb, ______.
Tajnik poziva roditelje da glasaju za prihvaćanje kandidatura. Utvrđuje se da je
većinom glasova prihvaćena kandidatura svih četiri kandidatkinja. Pristupa se
glasovanju. Tajnik prebrojava i bilježi glasove za svakog pojedinog kandidata te
utvrđuje da je kandidatkinja Jelena Rebac Gajer dobila najveći broj glasova - 31.
Kandidatkinja S.S.Ž. dobila je 21 glas, M.P.O. 11, a V.V. 8 glasova. Nije glasovalo
20 roditelja. Nije bilo glasova protiv niti suzdržanih niti za jednu kandidatkinju.
U skladu s navedenim, utvrđuje se da je kao predstavnik roditelja u Upravno vijeće
Dječjeg vrtića "Različak" za mandatno razdoblje od 28.8.2019. do 27.8.2023.
izabrana Jelena Rebac Gajer, iz Zagreba, ________.
Zapisnik o provedenom izboru dostavljen je Upravnom vijeću.
Nakon pregleda zapisnika i izborne dokumentacije te rasprave i glasovanja donosi se
sljedeći
ZAKLJUČAK
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Upravno vijeće jednoglasno verificira mandat predstavnika roditelja Jelene Rebac
Gajer u Upravnom vijeću za mandatno razdoblje od 28.8.2019. do 27.8.2023.
Novo imenovani član prihvaća članstvo u Upravnom vijeću.
Utvrđuje se da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" konstituirano u sljedećem
sastavu:
1. SLAVKO PRALAS - predstavnik osnivača, mandatno razdoblje od
24.5.2016. do 23.5.2020.
2. SAYON BANGOURA - predstavnik osnivača, mandatno razdoblje od
22.11.2017. do 21.11.2021.
3. TATJANA BROZIĆ PERIĆ - predstavnik osnivača, mandatno razdoblje
od 22.11.2017. do 21.11.2021.
4. RENATA MARINKOVIĆ KRVAVICA - predstavnik odgojitelja i
stručnih suradnika iz Odgojiteljskog vijeća, mandatno razdoblje od
28.8.2019. do 27.8.2023.
5. JELENA REBAC GAJER - predstavnik roditelja - korisnika usluga,
mandatno razdoblje od 28.8.2019. do 27.8.2023.
Predsjedavajući Velimir Bulović, dugogodišnji član i predsjednik Upravnog vijeća,
zahvaljuje na dosadašnjoj uspješnoj suradnji. Upravno vijeće zahvaljuje
predsjedavajućem Velimiru Buloviću koji pozdravlja nazočne i napušta sjednicu.

AD4

Nakon verifikacije mandata novim članovima Upravnog vijeća utvrđuje se da su
nazočna četiri člana Upravnog vijeća a da je jedan član nenazočan te da se za iduće
točke dnevnog reda može pravovaljano odlučivati.
Tajnik I.M. poziva nazočne da predlože kandidata za predsjednika Upravnog vijeća.
Ističe da je dosadašnjem predsjedniku i članu Upravnog vijeća istekao mandat.
Tatjana Brozić Perić za predsjednika predlaže Slavka Pralasa, kao predstavnika
osnivača, koji ne prihvaća kandidaturu.
U nastavku rasprave daje se novi prijedlog za predsjednika - Renata Marinković
Krvavica, koja prihvaća kandidaturu.
Prijedlog da se za predsjednika izabere Renata Marinković Krvavica daje se na
glasovanje.
Nakon javnog glasovanja dizanjem ruku utvrđuje se da je Upravno vijeće
jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
Za predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Različak" izabrana je Renata
Marinković Krvavica. Mandat predsjednika traje četiri godine, od 28.8.2019. do
27.8.2023.
Renata Marinković Krvavica nastavlja voditi sjednicu kao predsjednik Upravnog
vijeća. Prelazi se na razmatranje sljedeće točke dnevnog reda.

AD5

Ravnateljica je pred nazočnima usmeno izložila i predstavila Godišnje izvješće za
pedagošku godinu 2018./2019.
Nakon izlaganja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
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ODLUKU
Usvaja se Godišnje izvješće za pedagošku godinu 2018./2019.

AD6

Uvodno obrazloženje podnijela je ravnateljica i obavijestila prisutne o ponudama za
zakup prostora vrtića od udruga koje pružaju razne tečajeve i programe. Ponude za
zakup podnijeli su:
− Udruga za očuvanje i unapređenje zdravlja primjenom aktivnog pokreta,
Zaprešić, Baltazara Adama Krčelića 15, OIB: 69201693119, zastupana po
predsjedniku Borisu Jerneiću - ponuda za zakup prostora od 2.9.2019. na
lokaciji Wellerov vrt 1 ponedjeljkom i srijedom od 18.30 do 19.30 sati radi
provođenja vježbi za očuvanje zdravlja članica udruge
− Udruga za rano učenje stranih jezika Cvrčak, Zagreb, IV Poljanice 4, OIB:
64845099276, zastupana po predsjednici Udruge Vesni Matulić - ponuda za
zakup prostora vrtića radi provođenja "Kraćeg programa ranog učenja
engleskog jezika za djecu predškolske dobi"
− Ritmičko plesna udruga Mali cvrčak, Zagreb, IV Poljanice 4, OIB:
26386677207, zastupana po predsjednici Udruge Vesni Matulić - ponuda za
zakup prostora vrtića radi provođenja "Kraćeg programa ritmike i plesa za
djecu predškolske dobi"
− Udruga Sportsko društvo Lavići, Zagreb, Fra Filipa Grabovca 20, OIB:
83455289128, zastupana po predsjedniku Danku Bukoviću - ponuda za
zakup prostora vrtića radi provođenja "Kraćeg sportskog programa rada s
djecom predškolske dobi"
− Udruga Umjetnost za malene, Zagreb, Divka Budaka 1a, OIB: 43645031662,
udruga zastupana po predsjednici Udruge Barbari Ožvald - ponuda za zakup
prostora vrtića radi provođenja "Kraćeg glazbenog programa odgojnoobrazovnog rada s djecom predškolske dobi"
− Udruga Društvo sportske rekreacije "SuperKid", Zagreb, Glogovečka 36,
OIB: 08696683960, zastupana po predsjedniku Udruge Mariu Škegri ponuda za zakup prostora vrtića radi provođenja "Kraćeg sportskog programa
za djecu predškolske dobi pod nazivom Univerzalna sportska škola
SuperKid"
Čitaju se predložene ponude i programi udruga. Nakon rasprave, Upravno vijeće
jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Odobrava se sklapanje ugovora o zakupu prostora vrtića u pedagoškoj godini
2019./2020. s udrugama koje pružaju razne tečajeve i programe:
− Udruga za očuvanje i unapređenje zdravlja primjenom aktivnog pokreta,
Zaprešić, Baltazara Adama Krčelića 15, OIB: 69201693119, zastupana po
predsjedniku Borisu Jerneiću
− Udruga za rano učenje stranih jezika Cvrčak, Zagreb, IV Poljanice 4, OIB:
64845099276, zastupana po predsjednici Udruge Vesni Matulić
− Ritmičko plesna udruga Mali cvrčak, Zagreb, IV Poljanice 4, OIB:
26386677207, zastupana po predsjednici Udruge Vesni Matulić
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− Udruga Sportsko društvo Lavići, Zagreb, Fra Filipa Grabovca 20, OIB:
83455289128, zastupana po predsjedniku Danku Bukoviću
− Udruga Umjetnost za malene, Zagreb, Divka Budaka 1a, OIB: 43645031662,
udruga zastupana po predsjednici Udruge Barbari Ožvald.
Udruga Sportsko društvo Lavići, koja provodi sportski program, a u odnosu na druge
udruge koje provode sportski program (Udruga Društvo sportske rekreacije
"SuperKid"), izabrana jer su članovi Upravnog vijeća zaključili da se radi o
programu koji će bolje zadovoljiti potrebe djece i roditelja.
Prihodi od zakupnine koristit će se za pokrivanje nastalih troškova za poboljšanje
uvjeta rada ustanove.
Ravnateljica je izvijestila Upravno vijeće i o posebnom programu ranog učenja
engleskog jezika za djecu predškolske dobi u trajanju do tri sata dnevno koji je
verificiran i koji se provodi u vlastitoj organizaciji Dječjeg vrtića "Različak", te
predlaže Upravnom vijeću da donese odluku o njegovoj provedbi za pedagošku
godinu 2019./2020.
Nakon rasprave, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
Odobrava se provedba posebnog programa ranog učenja engleskog jezika za djecu
predškolske dobi Dječjeg vrtića "Različak" u trajanju do tri sata dnevno u
pedagoškoj godini 2019./2020.

AD7

Ravnateljica daje uvodno objašnjenje. Na područnom objektu na adresi Kaptol 16 u
pedagoškoj godini 2019./2020. otvorila se nova, posebna odgojno obrazovna skupina
za djecu s teškoćama u razvoju, s tri upražnjena radna mjesta: defektolog/inja
rehabilitator/ica, odgojitelj/ica i pomoćnik/ca za njegu i skrb djece - svi za rad u
posebnoj skupini za djecu s teškoćama u razvoju na određeno vrijeme do 31.8.2020.
Kako postojećim radnicima koji su privremeno popunili navedena radna mjesta, na
temelju odluke ravnateljice do 60 dana, uskoro ističe ugovor o radu, to je potrebno
donijeti odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto:
- defektologa/inje rehabilitatora/ice za rad u posebnoj skupini za djecu s
teškoćama u razvoju na određeno vrijeme do 31.8.2020. (1 izvršitelj)
- odgojitelja/ice za rad u posebnoj skupini za djecu s teškoćama u razvoju na
određeno vrijeme do 31.8.2020. (1 izvršitelj)
- pomoćnika/ce za njegu i skrb djece koji/a radi u posebnoj skupini za djecu s
teškoćama u razvoju na određeno vrijeme do 31.8.2020. (1 izvršitelj).
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeće odluke:
ODLUKA
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za
radno mjesto defektologa/inje rehabilitatora/ice za rad u posebnoj
skupini za djecu s teškoćama u razvoju na određeno vrijeme do
31.8.2020. (1 izvršitelj).
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ODLUKA
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za
radno mjesto odgojitelja/ice za rad u posebnoj skupini za djecu s
teškoćama u razvoju na određeno vrijeme do 31.8.2020. (1
izvršitelj).
ODLUKA
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za
radno mjesto pomoćnika/ce za njegu i skrb djece koji/a radi u
posebnoj skupini za djecu s teškoćama u razvoju na određeno
vrijeme do 31.8.2020. (1 izvršitelj).

AD8

Nisu se riješavala 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.

Renata Marinković Krvavica, v.r.
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