REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK
KLASA: 601-02/20-05/38
URBROJ: 251-560-04-20-01
Zagreb, 30.9.2020.

Z A P I S N I K - PROČIŠĆENI
s 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 30.9.2020. 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 13. 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 12. sjednice Upravnog vijeća od 31.8.2020.
2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića "Različak"
3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2020./2021.
4. Usvajanje Kurikuluma za pedagošku godinu 2020./2021.
5. Donošenje odluke o izboru odgojitelja na neodređeno vrijeme
6. Donošenje odluke o izboru defektologa / rehabilitatora za rad u posebnoj
skupinu za djecu s teškoćama u razvoju na određeno vrijeme do 31.8.2021.
7. Donošenje odluke o izboru odgojitelja za rad u posebnoj skupini za djecu s
teškoćama u razvoju na određeno vrijeme do 31.8.2021.
8. Donošenje odluke o izboru pomoćnika za njegu i skrb djece koji radi u posebnoj
skupini za djecu s teškoćama u razvoju na određeno vrijeme do 31.8.2021.
9. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog
gradskog ureda za radno mjesto domara ložača na određeno vrijeme do povratka
na rad D.S.
10. Donošenje odluke o imenovanju Višnje Balunović na dužnost zamjenika
ravnatelja
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11. Donošenje odluke o stimulativnom dodatku na plaću za voditelje Posebnih i
Kraćih programa
12. Donošenje odluke o stimulativnom dodatku na plaću ravnateljice
13. Donošenje odluke o stimulativnom dodatku na plaću ostalih radnika
14. Donošenje odluke o projekciji stimulativnog dodatka na plaću za voditelje
Posebnih i Kraćih programa
15. Zahtjev roditelja M.V. za oslobađanje od plaćanja posebnog ___ programa u
pedagoškoj godini 2020./2021. za dijete I.V.
16. Zahtjev roditelja A.A.G. za umanjenje cijene posebnog programa ___ u
pedagoškoj godini 2020./2021. za dijete H.D.
17. Donošenje odluke o sporazumnom prestanku radnog odnosa s odgojiteljicom
T.Š.T. zbog odlaska u mirovinu
18. Donošenje odluke o sporazumnom prestanku radnog odnosa s odgojiteljicom
J.S. zbog odlaska u mirovinu
19. Zahtjev radnice J.S. za naknadu troškova međumjesnog javnog prijevoza koji
pruža drugi prijevoznik na relaciji Lekenik - Zagreb
20. Zahtjev radnice J.H. za naknadu troškova međumjesnog javnog prijevoza koji
pruža drugi prijevoznik na relaciji Pešćenica (Lekenik) - Zagreb
21. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na
određeno vrijeme do povratka na rad M.M.
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Prelazi se na rad po pojedinim točkama dnevnog reda.

AD1

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne 12. sjednice
Upravnog vijeća od 31.8.2020.

AD2

Uvodno izlaže tajnik I.M. Upravno vijeće je na 9. sjednici od 27.5.2020. utvrdilo
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića "Različak".
Prijedlog Odluke dostavljen je Gradskoj skupštini Grada Zagreba putem nadležnog
gradskog ureda i od nje je zatraženo davanje suglasnosti. Utvrđuje se da je Gradska
skupština Grada Zagreba na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta dala prethodnu
suglasnost Zaključkom od 14.9.2020., KLASA: 021-05/20-01/234, URBROJ: 25110-30-20-37. Slijedom navedenog, Upravno vijeće je ovlašteno donijeti Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića "Različak".
Nakon izlaganja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića "Različak" koji čini sastavni dio
ovoga zapisnika.

AD3

Ravnateljica je usmeno izložila Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu
2020./2021., ranije dostavljen članovima Upravnog vijeća putem elektroničke pošte.
Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
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Usvaja se Godišnji plan i programa rada za pedagošku godinu 2020./2021.

AD4

Ravnateljica je usmeno predstavila Kurikulum za pedagošku godinu 2020./2021.,
ranije dostavljen članovima Upravnog vijeća putem elektroničke pošte.
Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Usvaja se Kurikulum za pedagošku godinu 2020./2021.

AD5

Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za odgojitelja na
neodređeno vrijeme koji je trajao od 17.9.2020. do 25.9.2020. Zaprimili smo 14
prijava kandidata od kojih je 9 kandidata zadovoljilo formalne uvjete natječaja
(M.D., A.M., A.S., P.B., N.D., D.P., M.Š., Ž.P.A., A.P.) a 5 kandidata nije (D.M.,
M.M., S.J., L.P., M.P.). Od 9 kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja
7 kandidata ima položen stručni ispit (M.D., A.M., A.S., P.B., N.D., D.P., M.Š.), a
time su ispred 2 kandidata koji nemaju položen stručni ispit (Ž.P.A., A.P.) u
prednosti.
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
M.D., VSS, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iz ___, izabire se za
radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme.

AD6

Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za defektologa /
rehabilitatora za rad u posebnoj skupini za djecu s teškoćama u razvoju na određeno
vrijeme do 31.8.2021. koji je trajao od 14.9.2020. do 22.9.2020. Zaprimili smo 11
prijava kandidata od kojih je 6 kandidata zadovoljilo formalne uvjete natječaja (D.R.,
I.T., P.T., N.P.B., K.Ž., M.V.P.) a 5 kandidata nije (V.M., N.K., T.N.D., A.G., P.I.).
Od 6 kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja samo jedan kandidat
ima položen stručni ispit (I.T.) a time je ispred 5 kandidata koji nemaju položen
stručni ispit u prednosti.
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
I.T., VSS, edukacijski rehabilitator iz ___, izabire se za radno mjesto defektologa /
rehabilitatora za rad u posebnoj skupinu za djecu s teškoćama u razvoju na određeno
vrijeme do 31.8.2021.

AD7

Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za odgojitelja za rad u
posebnoj skupini za djecu s teškoćama u razvoju na određeno vrijeme do 31.8.2021.
koji je trajao od 14.9.2020. do 22.9.2020. Zaprimili smo 10 prijava kandidata od
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kojih je 5 kandidata zadovoljilo formalne uvjete natječaja (L.Š., K.D., V.K., P.B.,
D.P.) a 5 kandidata nije (K.N., M.A., A.M.B., N.M., A.P.). Od 5 kandidata koji
zadovoljavaju formalne uvjete natječaja 2 kandidata ima položen stručni ispit (P.B.,
D.P.), a time su ispred 3 kandidata koji nemaju položen stručni ispit (L.Š., K.D.,
V.K.) u prednosti.
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
P.B., VSS, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iz ___, izabire se za
radno mjesto odgojitelja za rad u posebnoj skupini za djecu s teškoćama u razvoju na
određeno vrijeme do 31.8.2021.

AD8

Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za pomoćnika za njegu i
skrb djece koji radi u posebnoj skupini za djecu s teškoćama u razvoju na određeno
vrijeme do 31.8.2021. koji je trajao od 14.9.2020. do 22.9.2020. Zaprimili smo 10
prijava kandidata od kojih je 7 kandidata zadovoljilo formalne uvjete natječaja (S.J.,
V.M., A.M.B., B.F., S.J., N.L., P.B.) a 3 kandidata nije (D.F., A.M., D.B.).
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
S.J., SSS iz ___, izabire se za radno mjesto pomoćnika za njegu i skrb djece koji radi
u posebnoj skupini za djecu s teškoćama u razvoju na određeno vrijeme do
31.8.2021.

AD9

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Domar - ložač D.S. nalazi se na bolovanju od
1.9.2020. zbog ___. Budući da radi na tri od ukupno šest objekata ovog vrtića, a na
četvrtom (centralnom) je odgovoran za rad kotlovnice, neophodna nam je što hitnija
zamjena, to više što domaru - vozaču I.P., koji je primljen na mjesto D.S. od
7.9.2020. do 60 dana (5.11.2020.), ali bez mogućnosti rukovanja kotlovnicom,
uskoro ističe ugovor te je potrebno na vrijeme provesti cjelokupan postupak
zapošljavanja. U skladu s navedenim potrebno je donijeti odluku o raspisivanju
natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog gradskog ureda za radno mjesto
domara ložača na određeno vrijeme do povratka na rad D.S.
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj po dobivenoj suglasnosti
nadležnog gradskog ureda za radno mjesto domara ložača na određeno vrijeme do
povratka na rad D.S.

AD10

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Upravno vijeće Vrtića na 47. sjednici
održanoj dana 16.5.2019. imenovalo je pedagoginju Tanju Pap na dužnost zamjenika
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ravnatelja. Kako bi se smanjio rizik od zastoja rada ustanove zbog istodobnog
izostanka s posla ravnateljice i njezine zamjenice Tanje Pap, to više zbog aktualne
nepovoljne epidemiološke situacije, ravnateljica predlaže da Upravno vijeće na
temelju članka 49. Statuta donese odluku o imenovanju odgojiteljice Višnje
Balunović na dužnost zamjenika ravnatelja, koja bi tu dužnost vršila uz već
imenovanu Tanju Pap.
Nakon izlaganja Upravno vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU
Na temelju članka 49. Statuta, odgojiteljica Višnja Balunović imenuje se na dužnost
zamjenika ravnatelja od 30.9.2020. Na temelju citirane odredbe, zamjenik ravnatelja
obavlja neodgodive ravnateljske poslove u slučaju privremene spriječenosti
ravnatelja. Odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.

AD11

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odluka čije se donošenje predlaže temelji se
na članku 64. točka 3. Pravilnika o radu od 29.9.2015., članku 55. Kolektivnog
ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 7.8.2015.,
Pravilniku o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda od 24.10.2019. te Programu
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i
predškolske dobi Grada Zagreba za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba,
broj 24/19, 11/20, 14/20).
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
o stimulativnom dodatku na plaću za voditelje Posebnih i Kraćih programa (odluka
čini sastavni dio ovoga zapisnika).

AD12

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odluka čije se donošenje predlaže temelji se
na članku 64. točka 3. Pravilnika o radu od 29.9.2015., članku 55. Kolektivnog
ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 7.8.2015.,
Pravilniku o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda od 24.10.2019. te Programu
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i
predškolske dobi Grada Zagreba za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba,
broj 24/19, 11/20, 14/20).
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
o stimulativnom dodatku na plaću ravnateljice (odluka čini sastavni dio ovoga
zapisnika).

AD13

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odluka čije se donošenje predlaže temelji se
na članku 64. točka 3. Pravilnika o radu od 29.9.2015., članku 55. Kolektivnog
ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 7.8.2015.,
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Pravilniku o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda od 24.10.2019. te Programu
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i
predškolske dobi Grada Zagreba za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba,
broj 24/19, 11/20, 14/20).
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
o stimulativnom dodatku na plaću ostalih radnika (odluka čini sastavni dio ovoga
zapisnika).

AD14

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Na temelju Odluke o stimulativnom dodatku
na plaću za voditelje Posebnih i Kraćih programa od 23.9.2020., KLASA: 60102/20-01/84, URBROJ: 251-560-01-20-01, i Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada
Zagreba za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 24/19, 11/20, 14/20),
izrađena je projekcija stimulativnog dodatka na plaću za voditelje Posebnih i Kraćih
programa namijenjena za usvajanje na Upravnom vijeću, a prethodno je dostavljena
članovima Upravnog vijeća putem elektroničke pošte. Odluka o projekciji
stimulativnog dodatka čije se donošenje predlaže dostavit će se nadležnom gradskom
uredu uz odluke iz točke 11. do 13. ovog dnevnog reda.
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
o projekciji stimulativnog dodatka na plaću za voditelje Posebnih i Kraćih programa
(odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika).

AD15

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o zahtjevu roditelja M.V., ___, ___, koji ga je
podnio Upravnom vijeću dana 22.9.2020., kojim traži oslobađanje od plaćanja
posebnog ___ programa u iznosu od 400,00 kuna u pedagoškoj godini 2020./2021.
za dijete I.V. Dijete od ___ pohađa ___ posebni ___ program u skupini ___, ___
objekt Dječjeg vrtića. Kao razlog za oslobađanje od plaćanja podnositelj zahtjeva u
bitnome navodi nepogodne osobne i obiteljske prilike, probleme u razvoju i vezanost
djeteta za matičnu odgojiteljicu S.A.
Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Prihvaća se zahtjev roditelja M.V., ___, ___, za oslobađanje od plaćanja posebnog
___ programa u iznosu od 400,00 kuna u pedagoškoj godini 2020./2021. za dijete
I.V., po diskrecijskom pravu, radi nepogodnih osobnih i obiteljskih prilika, problema
u razvoju i vezanost djeteta za matičnu odgojiteljicu S.A., na temelju kriterija za
sudjelovanje roditelja u cijeni programa gradskih i predškolskih ustanova iz točke
3.2.4. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci
rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba,
broj 24/19, 11/20, 14/20) kojom je definirano da sukladno trajanju i specifičnim
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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, uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje. (Odluka
čini sastavni dio ovoga zapisnika.)

AD16

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o zahtjevu roditelja A.A.G., ___, ___, koji ga
je podnio Upravnom vijeću dana 23.9.2020., kojim traži umanjenje cijene posebnog
programa ___ za 200,00 kuna u pedagoškoj godini 2020./2021. za dijete H.D. Dijete
od ___ pohađa ___ posebni program ___ u skupini ___, ___ objekt Dječjeg vrtića na
adresi ___. Puna cijena navedenog programa iznosi 400,00 kuna. Kao razlog za
umanjenje cijene posebnog programa za 200,00 kuna podnositelj zahtjeva u bitnome
navodi nepogodne osobne i obiteljske prilike s naglaskom na samohranost.
Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Prihvaća se zahtjev roditelja A.A.G., ___, ___, za umanjenje cijene posebnog
programa ___ za 200,00 kuna u pedagoškoj godini 2020./2021. za dijete H.D., po
diskrecijskom pravu, radi nepogodnih osobnih i obiteljskih prilika s naglaskom na
samohranost majke, na temelju kriterija za sudjelovanje roditelja u cijeni programa
gradskih i predškolskih ustanova iz točke 3.2.4. Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada
Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 24/19, 11/20, 14/20) 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, uz suglasnost
Gradskog ureda za obrazovanje. (Odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.)

AD17

Radnica T.Š.T., zaposlena na radnom mjestu odgojiteljice, podnijela je Upravnom
vijeću dana 8.9.2020. zahtjev za sporazumni prestanak ugovora o radu dana
16.2.2021. zbog odlaska u mirovinu.
Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Odobrava se da se s radnicom T.Š.T. sklopi sporazum o prestanku ugovora o radu
zbog odlaska u mirovinu dana 16.2.2021.

AD18

Radnica J.S., zaposlena na radnom mjestu odgojiteljice, podnijela je Upravnom
vijeću dana 21.9.2020. zahtjev za sporazumni prestanak ugovora o radu dana
17.2.2021. zbog odlaska u mirovinu.
Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Odobrava se da se s radnicom J.S. sklopi sporazum o prestanku ugovora o radu zbog
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odlaska u mirovinu dana 17.2.2021.

AD19

Radnica J.S., s prebivalištem u Lekeniku, ___, podnijela je Upravnom vijeću dana
24.9.2020. zahtjev za naknadu dijela troškova, u 80-postotnom iznosu, međumjesnog
javnog prijevoza koji na relaciji Lekenik - Zagreb pruža Auto promet Sisak d.o.o. iz
Siska. U dopisu u bitnome navodi da je "dosad… koristila za poslodavca
najpovoljnijeg međumjesnog prijevoznika, Autopromet Sisak, a cijena kojeg je
iznosila 775,75 kn", da nije u mogućnosti koristiti mjesni prijevoz ZET-a, niti
prijevoz Hrvatskih željeznica kojih prijevoz mjesečno stoji 546,00 kuna zbog toga
što vozni red vlaka ne zadovoljava specifičnosti njezinog radnog vremena na
poslovima ___ i zaključno moli da joj se i dalje omogući prometovanje
prijevoznikom Autopromet Sisak. Nakon raspravljanja, na temelju članka 43. Statuta
Dječjeg vrtića "Različak", članka 68. i 121. Kolektivnog ugovora za zaposlene u
predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 7.8.2015. (Službeni glasnik Grada
Zagreba, broj 18/15, 6/16, 24/16, 2/17, 5/18, 23/18, 3/19, 14/19, 19/19, 1/20, 10/20,
25/20 - u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) i vjerodostojnog tumačenja odredbe
članka 68. Kolektivnog ugovora utvrđenog na 1. sjednici Zajedničke komisije za
tumačenje Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada
Zagreba od 18.12.2015., KLASA: 601-01/15-01/55, URBROJ: 251-10-44-15-5,
Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Odbija se zahtjev radnice J.S. za naknadu dijela troškova, u 80-postotnom iznosu,
međumjesnog javnog prijevoza koji na relaciji Lekenik - Zagreb pruža Auto promet
Sisak d.o.o. iz Siska. Odluka Upravnog vijeća je konačna. Na temelju članka 68.
Kolektivnog ugovora, radnici imaju pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i
s posla u krugu od 50 kilometara i naknada troškova javnoga mjesnog prijevoza u
mjestu rada svim radnicima se osigurava kupnjom godišnje karte za mjesni javni
prijevoz. Što se tiče naknade troškova međumjesnoga javnog prijevoza, ona se svim
radnicima osigurava kupnjom godišnje karte za mjesni javni prijevoz u mjestu rada i
isplatom 80% iznosa stvarnih troškova međumjesnog javnog prijevoza, prema cijeni
karte međumjesnog javnog prijevoza. Visina troškova prijevoza dokazuje se
potvrdom o cijeni koštanja godišnje karte za međumjesni javni prijevoz, odnosno,
ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, potvrdom o cijeni koštanja
mjesečne karte za međumjesni javni prijevoz. U članku 68. stavak 5. Kolektivnog
ugovora određeno je da ako postoji više mogućnosti prijevoza, o povoljnosti
odlučuje poslodavac uzimajući u obzir vremenski najprihvatljiviji prijevoz za
radnika te poštujući racionalnost troškova. Prethodno navedena se odredba, na
temelju vjerodostojnog tumačenja odredbe članka 68. Kolektivnog ugovora
utvrđenog na 1. sjednici Zajedničke komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za
zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 18.12.2015., KLASA: 60101/15-01/55, URBROJ: 251-10-44-15-5, a s obzirom da se radi o suglasnoj volji svih
ugovornih strana Kolektivnog ugovora kojom se za iste stvaraju prava i obveze i da
je vjerodostojno tumačenje predviđeno člankom 121. Kolektivnog ugovora, treba
tumačiti na način da poslodavac naknađuje troškove međumjesnog javnog
prijevoza radniku isplatom 80% novčanog iznosa najpovoljnije (najjeftinije)
godišnje odnosno, ako ne postoji godišnja, mjesečne karte od mjesta prebivališta
do krajnje stanice mjesnog javnog prijevoza, odnosno do prve stanice s kojom
je povezan međumjesni i mjesni prijevoz u mjestu rada. U provedenom postupku
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je utvrđeno da od više prijevoznika za ovu radnicu najjeftinija cijena koštanja
godišnje karte za međumjesni javni prijevoz mjesečno iznosi 354,40 kuna, i to od
Lekenika, koji je mjesto prebivališta radnice, do Odre, koja je krajnja stanica
mjesnog javnog prijevoza, odnosno prva stanica s kojom je povezan međumjesni i
mjesni prijevoz u mjestu rada radnice, a koji međumjesni prijevoz na navedenoj
relaciji pruža prijevoznik HŽ putnički prijevoz d.o.o. iz Zagreba. U skladu s
navedenim poslodavac je dužan izvršavati mjesečnu isplatu 80-postotnog iznosa
od 354,40 kuna na tekući račun radnice, uz njezin prethodni pisani zahtjev.
Konačno, suprotno argumentu radnice, poslodavac ne onemogućava radnici da
koristi međumjesni prijevoz prijevoznika Auto promet Sisak d.o.o. iz Siska. Iz
obveze poslodavca o isplati 80-postotnog iznosa najjeftinije karte radnica izvodi
pogrešan zaključak da je time dužna putovati najjeftinijim međumjesnim
prijevoznikom. Radnica je slobodna sama raspolagati uplaćenim sredstvima i
izabrati način i sredstvo putovanja. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u
izreci Odluke.
(Odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.)

AD20

Radnica J.H., s prebivalištem u Pešćenici, Lekenik, ___, podnijela je Upravnom
vijeću dana 24.9.2020. zahtjev za naknadu dijela troškova, u 80-postotnom iznosu,
međumjesnog javnog prijevoza koji na relaciji Pešćenica - Zagreb pruža Auto
promet Sisak d.o.o. iz Siska. U dopisu u bitnome navodi da joj odgovara prijevoznik
Auto promet Sisak jer nema velikih stanki u rasporedu vožnji, da prijevoz Hrvatskih
željeznica ne podržava specifičnost njezinog radnog vremena koje uključuje ___, da
joj prijevoz autobusom traženim prijevoznikom jedino odgovara, da bi joj drugi
način putovanja bio stresan te zaključno moli da joj se i dalje omogući korištenje
usluga prijevoznika Auto promet Sisak. Nakon raspravljanja, na temelju članka 43.
Statuta Dječjeg vrtića "Različak", članka 68. i 121. Kolektivnog ugovora za
zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 7.8.2015. (Službeni glasnik
Grada Zagreba, broj 18/15, 6/16, 24/16, 2/17, 5/18, 23/18, 3/19, 14/19, 19/19, 1/20,
10/20, 25/20 - u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) i vjerodostojnog tumačenja
odredbe članka 68. Kolektivnog ugovora utvrđenog na 1. sjednici Zajedničke
komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim
ustanovama Grada Zagreba od 18.12.2015., KLASA: 601-01/15-01/55, URBROJ:
251-10-44-15-5, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Odbija se zahtjev radnice J.H. za naknadu dijela troškova, u 80-postotnom iznosu,
međumjesnog javnog prijevoza koji na relaciji Pešćenica - Zagreb pruža Auto
promet Sisak d.o.o. iz Siska. Odluka Upravnog vijeća je konačna. Na temelju članka
68. Kolektivnog ugovora, radnici imaju pravo na naknadu troškova prijevoza na
posao i s posla u krugu od 50 kilometara i naknada troškova javnoga mjesnog
prijevoza u mjestu rada svim radnicima se osigurava kupnjom godišnje karte za
mjesni javni prijevoz. Što se tiče naknade troškova međumjesnoga javnog prijevoza,
ona se svim radnicima osigurava kupnjom godišnje karte za mjesni javni prijevoz u
mjestu rada i isplatom 80% iznosa stvarnih troškova međumjesnog javnog prijevoza,
prema cijeni karte međumjesnog javnog prijevoza. Visina troškova prijevoza
dokazuje se potvrdom o cijeni koštanja godišnje karte za međumjesni javni prijevoz,
odnosno, ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, potvrdom o cijeni koštanja
mjesečne karte za međumjesni javni prijevoz. U članku 68. stavak 5. Kolektivnog
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ugovora određeno je da ako postoji više mogućnosti prijevoza, o povoljnosti
odlučuje poslodavac uzimajući u obzir vremenski najprihvatljiviji prijevoz za
radnika te poštujući racionalnost troškova. Prethodno navedena se odredba, na
temelju vjerodostojnog tumačenja odredbe članka 68. Kolektivnog ugovora
utvrđenog na 1. sjednici Zajedničke komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za
zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 18.12.2015., KLASA: 60101/15-01/55, URBROJ: 251-10-44-15-5, a s obzirom da se radi o suglasnoj volji svih
ugovornih strana Kolektivnog ugovora kojom se za iste stvaraju prava i obveze i da
je vjerodostojno tumačenje predviđeno člankom 121. Kolektivnog ugovora, treba
tumačiti na način da poslodavac naknađuje troškove međumjesnog javnog
prijevoza radniku isplatom 80% novčanog iznosa najpovoljnije (najjeftinije)
godišnje odnosno, ako ne postoji godišnja, mjesečne karte od mjesta prebivališta
do krajnje stanice mjesnog javnog prijevoza, odnosno do prve stanice s kojom
je povezan međumjesni i mjesni prijevoz u mjestu rada. U provedenom postupku
je utvrđeno da od više prijevoznika za ovu radnicu najjeftinija cijena koštanja
godišnje karte za međumjesni javni prijevoz mjesečno iznosi 299,20 kuna, i to od
Pešćenice, koja je mjesto prebivališta radnice, do Odre, koja je krajnja stanica
mjesnog javnog prijevoza, odnosno prva stanica s kojom je povezan međumjesni i
mjesni prijevoz u mjestu rada radnice, a koji međumjesni prijevoz na navedenoj
relaciji pruža prijevoznik HŽ putnički prijevoz d.o.o. iz Zagreba. U skladu s
navedenim poslodavac je dužan izvršavati mjesečnu isplatu 80-postotnog iznosa
od 299,20 kuna na tekući račun radnice, uz njezin prethodni pisani zahtjev.
Konačno, suprotno argumentu radnice, poslodavac ne onemogućava radnici da
koristi međumjesni prijevoz prijevoznika Auto promet Sisak d.o.o. iz Siska. Iz
obveze poslodavca o isplati 80-postotnog iznosa najjeftinije karte radnica izvodi
pogrešan zaključak da je time dužna putovati najjeftinijim međumjesnim
prijevoznikom. Radnica je slobodna sama raspolagati uplaćenim sredstvima i
izabrati način i sredstvo putovanja. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u
izreci Odluke.
(Odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.)

AD21

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljica M.M., koja radi u područnom
objektu u skupini posebnog programa ___, nalazi se na ___ dopustu od 20.9.2019. i
mijenja ju odgojiteljica M.D. od 25.10.2019. do povratka na rad M.M. S obzirom da
je Upravno vijeće u točki 5. M.D. izabralo za radno mjesto odgojitelja na neodređeno
vrijeme, to je jedno mjesto zamjene za M.M. od 1.10.2020. ostalo upražnjeno te je
potrebno donijeti odluku o raspisivanju natječaja za odgojitelja na određeno vrijeme
do povratka na rad M.M.
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto
odgojitelja na određeno vrijeme do povratka na rad M.M.

S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednica je zaključila sjednicu u 17.00 sati.

10

Zapisnik sastavio:
TAJNIK
I.M., v.r.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Renata Marinković Krvavica, v.r.
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