REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK
KLASA: 601-02/19-09/26
URBROJ: 251-560-04-19-01
Zagreb, 22.11.2019.

Z A P I S N I K - PROČIŠĆENI
s 4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 22.11.2019. u
prostorijama vrtića, Wellerov vrt 1, s početkom u 16.00 sati.
NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Renata Marinković Krvavica, Sayon
Bangoura, Tatjana Brozić Perić, Slavko Pralas, Jelena Rebac Gajer
NENAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: 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
Predsjednica je otvorila 4. sjednicu Upravnog vijeća, pozdravila nazočne i utvrdila da je
nazočno svih pet članova Upravnog vijeća te da se može pravovaljano odlučivati.
Predsjednica Upravnog vijeća Renata Marinković Krvavica predložila je sljedeći dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s prethodne 3. sjednice Upravnog vijeća od 24.10.2019.
2. Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća
3. Donošenje Plana nabave za 2020. godinu
4. Donošenje Financijskog plana za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022.
godinu
5. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi
6. Donošenje odluke o prestanku ugovora o radu N.G. po sili zakona zbog
navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža (članak 112. stavak 1.
točka 4. Zakona o radu)
7. 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
8. Donošenje odluke o izboru odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme do
povratka na rad S.P.J.
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9. Donošenje odluke o izboru spremača/ice na određeno puno radno vrijeme do
povratka na rad N.G.
10. Zahtjev roditelja K.Š. za umanjenje cijene posebnog programa senzomotorike
u pedagoškoj godini 2019./2020. za dijete M.Š.
11. 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 3. sjednice Upravnog
vijeća od 24.10.2019.

AD2

Ravnateljica je podnijela Izvješće o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća.
Nakon izlaganja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Usvaja se Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća od
22.11.2019. (Izvješće čini sastavni dio ovoga zapisnika.)

AD3

Članovi Upravnog vijeća upoznaju se s prijedlogom Plana nabave za 2020. godinu.
Ravnateljica ukratko daje pojašnjenja.
Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Usvaja se Plan nabave za 2020. godinu (Plan čini sastavni dio ovoga zapisnika).

AD4

Članovi Upravnog vijeća upoznaju se s Prijedlogom financijskog plana za 2020.
godinu i projekcijama plana za 2021. i 2022. godinu. Ravnateljica ukratko daje
pojašnjenja.
Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Usvaja se Financijski plan za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
(Plan čini sastavni dio ovoga zapisnika).

AD5

Uvodno izlaže tajnik I.M. Ova ustanova je kao javni naručitelj u smislu Zakona o
javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 - u daljnjem tekstu: Zakon) dužna na
temelju članka 15. stavka 2. Zakona usvojiti opći akt odnosno pravilnik kojim se
reguliraju pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave.
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Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Donosi se Pravilnik o jednostavnoj nabavi.

AD6

Tajnik daje uvodno obrazloženje. Radnica N.G. dana 16.4.2020. navršava 65 godina
života i ostvarila je preko 15 godina mirovinskog staža. Članak 112. stavak 1. točka
4. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17) i članak 106. stavak 1. točka
3. Pravilnika o radu propisuju da ugovor o radu prestaje kada radnik navrši 65 godina
života i 15 godina mirovinskog staža osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne
dogovore. Prema izričitom naputku osnivača ove ustanove poslodavac ne smije
sklapati ugovore o radu s radnicima koji su navršili 65 godina života. U skladu s
navedenim, a kako ne postoji suglasna volja obiju ugovornih strana za sklapanje
novog ugovora o radu od dana kada radnica navrši 65 godina života (od 16.4.2020.)
jer poslodavac neće ponuditi novi ugovor radnici, to ugovor o radu N.G. prestaje
dana 15.4.2020. po sili zakona. O ovom pitanju radnik je više puta telefonski
kontaktirao radnicu tijekom mjeseca listopada 2019. a dana 8.11.2019. uputio joj je i
dopis uz koji joj je priložio na potpis obrazac pisane ponude za sklapanje
sporazumnog prestanka radnog odnosa od 15.4.2020., koji obrazac radnica nije
potpisala i dostavila u tajništvo. Slijedom navedenog, a kako su se ispunili svi
propisani uvjeti, Upravno vijeće bi, sukladno članku 43. stavak 1. točka 6. alineja 6.
Statuta, koji propisuje da Upravno vijeće odlučuje o prestanku radnog odnosa
radnika, trebalo donijeti odluku o prestanku ugovora o radu N.G. po sili zakona zbog
navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža. Po donošenju Odluke
poslodavac će je dostaviti radnici zajedno s obavijesti u kojoj će se konstatirati da su
se ispunili propisani uvjeti za prestanak ugovora o radu od 15.4.2020. po sili zakona.
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
o prestanku ugovora o radu N.G. po sili zakona zbog navršenih 65 godina života i 15
godina mirovinskog staža (članak 112. stavak 1. točka 4. Zakona o radu).

AD7

Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za rehabilitatora/ice 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
30.10.2019. do 7.11.2019. Zaprimili smo 4 prijave kandidata (M.H., K.V., D.D.,
K.J.). Prijavu K.V. ne možemo razmatrati jer je zakasnila. Prijavu D.D. također ne
možemo razmatrati jer nije dostavila elektronički zapis Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje. Razmatrati se mogu prijave dviju kandidatkinja, M.H.,
pedagoga, i K.J., psihologa, kao nestručne zamjene. Naime, članak 26. stavak 5.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07,
94/13) propisuje da ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete za radno
mjesto odgojno-obrazovnog radnika i stručnog suradnika, da će se natječaj će
ponoviti u roku od 5 mjeseci, a da se do zasnivanja radnog odnosa na osnovi
ponovljenog natječaja radni odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava
propisane uvjete.
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Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
M.H., 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, ali sve to najdulje do 5 mjeseci.

AD8

Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za odgojitelja na
određeno vrijeme do povratka na rad S.P.J. koji je trajao od 30.10.2019. do
7.11.2019. Zaprimili smo 5 prijava kandidata od kojih je 3 kandidata zadovoljilo
formalne uvjete natječaja (S.O.K., M.P., P.F.) a 2 kandidata nije (T.K., I.P.).
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
M.P., VŠS, stručna prvostupnica predškolskog odgoja, iz Zagreba, izabire se za
radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme do povratka na rad S.P.J.

AD9

Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za spremačicu na
određeno puno radno vrijeme do povratka na rad N.G. koji je trajao od 30.10.2019.
do 7.11.2019. Ističe da usprkos tri zaprimljene prijave, od kojih sve ispunjavaju
formalne uvjete natječaja (A.Š., M.I., G.P.), nitko ne može biti izabran po natječaju s
obzirom da je spremačica N.G. dana 6.11.2019. zaključila bolovanje i vratila se na
rad.
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
da se neće izabrati kandidat po natječaju za spremačicu na određeno puno radno
vrijeme do povratka na rad N.G.

AD10

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Roditelj djeteta K.Š., Zagreb, __________,
podnijela je Upravnom vijeću dana 20.11.2019. zahtjev za umanjenje cijene
posebnog programa poticanja senzomotorike za djecu rane dobi u pedagoškoj godini
2019/2020. (u daljnjem tekstu: Zahtjev) za dijete M.Š., koja u pedagoškoj godini
2019./2020. pohađa posebni program poticanja senzomotorike za djecu rane dobi u
skupini __________, područni objekt Dječjeg vrtića na adresi ___________. Dijete
M.Š., neposredni korisnik usluga vrtića, upisana je u ovaj vrtić od 1.11.2019. i od
tada pohađa posebni program senzomotorike u istoj skupini i objektu kako je
prethodno navedeno, a za koji program se plaća cijena od 400,00 kuna mjesečno.
Roditelj u Zahtjevu moli Upravno vijeće da mu umanji cijenu programa za 200 kuna
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zbog nezaposlenosti majke. Ravnateljica pojašnjava da su redovni upisi u Dječji vrtić
"Različak" za pedagošku godinu 2019./2020. trajali od 6.5.2019. do 15.5.2019.
Roditelj je predao zahtjev za upis djeteta u roku dana 10.5.2019., KLASA: 60102/19-15/56, URBROJ: 251-560-01-19-01, ali za upis nisu bili ispunjeni natječajni
uvjeti s obzirom da su se mogla upisati samo ona djeca koja do 31.8.2019.
navršavaju jednu godinu života a njegovo dijete je rođeno 9.10.2018. pa nisu bili
ispunjeni uvjeti za upis na redovnom upisu nego samo izvanrednom, po navršetku
jedne godine života djeteta, odnosno od 9.10.2019. Tijekom mjeseca rujna 2019.
Vrtić je kontaktirao roditelja i ponudio mu izvanredni upis djeteta od 1.11.2019.
isključivo u jasličku skupinu koja provodi navedeni program koji se posebno plaća
jer su sve ostale jasličke skupine bile popunjene na redovnom upisnom roku u
svibnju 2019. Vrtić je od više zahtjeva za upis dao prednost zahtjevu za upis ovog
roditelja, od 10.5.2019., koji je priložio dokaz da su oba roditelja zaposlena, u što se
ovaj Vrtić pouzdao, te mu je tako Dječji vrtić priznao pravo na prvenstvo pri upisu
ispred drugih podnositelja zahtjeva. Dječji vrtić je dana 19.9.2019. zapimio e-poštu
K.Š. naslova "Upis ________" s adrese ______@________ u kojem navodi da
pristaje da se M.Š. od 1.11.2019. upiše u jaslice u objektu ______ (_________), u
grupu senzomotorike i traži termin za potpisivanje ugovora, što mu je vrtić i
omogućio i upisao dijete od 1.11.2019. Slijedom izlaganja ravnateljice, Upravno
vijeće smatra da su roditelji potpisom ugovora o ostvarivanju posebnog programa
pristali na navedenu cijenu. Na temelju kriterija za sudjelovanje roditelja u cijeni
programa gradskih i predškolskih ustanova iz točke 3.2.4. Programa javnih potreba
kojom je definirano da sukladno trajanju i specifičnim uvjetima ostvarivanja
programa visinu dodatne uplate roditelja za posebne cjelodnevne, poludnevne i kraće
programe odgojno-zdravstvene i druge verificirane programe, eventualne olakšice i
namjenu uplaćenih sredstava utvrđuju upravna vijeća predškolskih ustanova, po
diskrecijskom pravu, uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje. Nadalje,
Upravno vijeće smatra da su roditelji navedeni Zahtjev trebali podnijeti prije
potpisivanja ugovora i o promjeni statusa zaposlenja obavijestiti Dječji vrtić.
Slijedom navedenog, a kako je Upravno vijeće na 2. sjednici od 27.9.2019. donijelo
odluku da cijena posebnog programa poticanja senzomotorike za djecu rane dobi
iznosi 400,00 kuna mjesečno, KLASA: 601-02/19-09/23, URBROJ: 251-560-04-1923, to je Upravno vijeće donijelo sljedeću
ODLUKU
o odbijanju zahtjeva roditelja K.Š. za umanjenje cijene posebnog programa poticanja
senzomotorike za djecu rane dobi u pedagoškoj godini 2019/2020. za dijete M.Š.
(Odluka čini sastavni dio ovoga Zapisnika).

AD11

Nisu se rješavala pitanja pod razno.

S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednica je zaključila sjednicu u 17.00 sati.
Zapisnik sastavio:
TAJNIK

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

I.M., v.r.

Renata Marinković Krvavica, v.r.
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