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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

KLASA: 601-02/20-05/18 

URBROJ: 251-560-04-20-01 

Zagreb, 5.6.2020. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

s 9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'', održane zbog hitnosti i coronavirusa 

telefonski dana 27.5.2020. u prostorijama vrtića, Wellerov vrt 1, s početkom u 15.30 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 9. 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 8. sjednice Upravnog vijeća od 13.5.2020. 

2. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića 

"Različak" 

3. Donošenje odluke o sporazumnom prestanku radnog odnosa s odgojiteljicom 

M.M. zbog odlaska u mirovinu 

4. 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 8. sjednice Upravnog 

vijeća od 13.5.2020. 

 

 

AD2 Uvodno izlaže tajnik I.M. Na temelju naputka nadležnog Gradskog ureda od 
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 19.5.2020., KLASA: 601-02/20-01/227, URBROJ: 251-10-13-20-1, u predmetu 

usklađivanja statuta gradskih predškolskih ustanova sa Zakonom o izmjenama i 

dopunama Zakona o ustanovama, svi gradski dječji vrtići iz sustava predškolskih 

ustanova Grada Zagreba dužni su uskladiti svoje statute s novim Zakonom o 

ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19). Tajnik dalje 

pojašnjava da je potrebno da Upravno vijeće utvrdi prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Dječjeg vrtića "Različak" kao u predloženom tekstu, ranije 

dostavljenom članovima Upravnog vijeća putem elektronske pošte. Utvrđeni 

prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića "Različak" poslat 

će se Gradskoj skupštini Grada Zagreba putem nadležnog gradskog ureda i od nje će 

se zatražiti davanje suglasnosti na prijedlog. Nakon dobivene suglasnosti Gradske 

skupštine, konačna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića 

"Različak" biti će donijeta na prvom sljedećem Upravnom vijeću. 

Nakon izlaganja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o utvrđenju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića 

"Različak" koji čini sastavni dio ovoga zapisnika. 

 

 

AD3 Radnica M.M., zaposlena na radnom mjestu odgojiteljice, podnijela je Upravnom 

vijeću dana 26.5.2020. zahtjev za sporazumni prestanak ugovora o radu od 

10.9.2020. zbog odlaska u mirovinu. 

Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Odobrava se da se s radnicom M.M. sklopi sporazum o prestanku ugovora o radu 

zbog odlaska u mirovinu dana 10.9.2020. 

 

 

AD4 Nisu se rješavala pitanja pod razno. 

 

 

 

S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednica je zaključila sjednicu u 16.00 sati. 

 

 

Zapisnik sastavio: 

TAJNIK 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

  

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

 


