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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

KLASA: 601-02/20-05/04 

URBROJ: 251-560-04-20-01 

Zagreb, 11.3.2020. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

sa 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 11.2.2020. 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 

 

 

Predsjednica je otvorila 6. 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 5. sjednice Upravnog vijeća od 28.1.2020. 

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

rad A.M.L. 

3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice na 

određeno vrijeme do povratka na rad I.V. 

4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice na 

određeno vrijeme do povratka na rad S.K. 

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

određeno vrijeme do povratka na rad S.T. 

6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice na 

neodređeno vrijeme 

7. 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 5. sjednice Upravnog 

vijeća od 28.1.2020. 

 

 

AD2 

 

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

određeno vrijeme do povratka na rad A.M.L. koji je trajao od 29.1.2020. do 

6.2.2020. Zaprimili smo 7 prijava kandidata od kojih je 6 kandidata zadovoljilo 

formalne uvjete natječaja (A.H., K.P., M.V., D.P., P.S., B.A.) a 1 kandidat nije 

(M.P.). Od 6 kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja samo jedan ima 

položen stručni ispit, a time je ispred svih u prednosti (D.P.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

D.P., VŠS, sveučilišna prvostupnica odgojiteljica djece rane i predškolske dobi, iz 

Donje Zeline, Sveti Ivan Zelina, izabire se za radno mjesto odgojitelja na određeno 

vrijeme do povratka na rad A.M.L. 

 

 

AD3 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljici I.V., koja radi u područnom 

objektu Nova Ves u kojem se nalazi jedna odgojna skupina, u kojoj se provodi 

posebni program ranog učenja engleskog jezika, odobren je neplaćeni dopust radi 

stručnog usavršavanja u inozemstvu na razdoblje od godinu dana, od 2.3.2020. do 

1.3.2021. Slijedom navedenog, radi osiguranja kontinuiteta obavljanja poslova, 

potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na 

određeno vrijeme do povratka na rad I.V. 

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 određeno vrijeme do povratka na rad I.V. 

 

 

AD4 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljica S.K., koja radi u područnom 

objektu Podrebernica u jaslicama u posebnoj skupini poticajnog senzomotoričkog 

razvoja djece, otvorit će bolovanje 17.2.2020. radi ______________. Predviđa se 

dulje bolovanje zbog _________. Slijedom navedenog, radi osiguranja kontinuiteta 

obavljanja poslova, potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja za radno 

mjesto odgojitelja na određeno vrijeme do povratka na rad S.K. 

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 određeno vrijeme do povratka na rad S.K. 
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AD5 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljica S.T., koja radi u područnom 

objektu Jurišićeva u kojoj su jedna jaslička i vrtićka odgojna skupina, a koji objekt je 

ujedno u vježbaonica Učiteljskog fakulteta, otvorit će bolovanje dana 17.2.2020. 

zbog _______________. Slijedom navedenog, radi osiguranja kontinuiteta 

obavljanja poslova, potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja za radno 

mjesto odgojitelja na određeno vrijeme do povratka na rad S.T. 

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 određeno vrijeme do povratka na rad S.T. 

 

 

AD6 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Spremačici N.G., koja radi u područnom 

objektu Podrebernica, dana 15.4.2020. prestaje ugovor o radu po sili zakona zbog 

navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža. Slijedom navedenog, a 

kako će od 16.4.2020. jedno radno mjesto spremačice ostati upražnjeno, potrebno je 

donijeti odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice 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 

spremačice na neodređeno vrijeme. 

 

 

AD7 Nisu se rješavala pitanja pod razno. 

 

 

 

S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednica je zaključila sjednicu u 16.30 sati. 

 

 

Zapisnik sastavio: 

TAJNIK 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

  

I.M., v.r. Renata Marinković Krvavica, v.r. 

 


