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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

KLASA: 601-02/21-05/21 

URBROJ: 251-560-04-21-01 

Zagreb, 17.6.2021. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

s 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 10.6.2021. 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 21. 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 20. sjednice Upravnog vijeća od 4.5.2021. 

2. Donošenje Izmjena i dopuna Plana upisa djece rane i predškolske dobi u 

programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. 

3. Donošenje Izmjene Odluke o provedbi posebnog programa poticanja 

senzomotorike za djecu rane dobi 

4. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za upis djece 

5. Donošenje Plana ljetne organizacije rada za 2021. godinu 

6. Donošenje odluke o zamjeni ravnateljice za vrijeme korištenja godišnjih odmora 

7. Donošenje odluke o otpisu zastarjelih dospjelih a nenaplaćenih tražbina prema 

Komercijalnoj banci Zagreb d.d. - u stečaju 

8. Donošenje odluke o izboru odgojitelja za posebnu skupinu za djecu s 

višestrukim teškoćama na određeno vrijeme do 31.8.2021. 

9. Donošenje odluke o otpisu dospjelih a nenaplaćenih tražbina prema bivšim 

korisnicima usluga vrtića za posebne i kraće programe 

10. Žalba roditelja V.F. na rješenje o ispisu djeteta S.F. 

11. Razno 
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Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Prelazi se na rad po pojedinim točkama dnevnog reda. 

 

 

AD1 

 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne 20. sjednice 

Upravnog vijeća od 4.5.2021. 

 

 

AD2 

 

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. … 

Nakon izlaganja Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

 

o usvajanju Izmjena i dopuna Plana upisa djece rane i predškolske dobi u programe 

predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. koji je prilog 

ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

AD3 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. … 

Nakon izlaganja Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

 

o Izmjeni Odluke o provedbi posebnog programa poticanja senzomotorike za djecu 

rane dobi koji je prilog ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

AD4 Tajnik I.M. je izvijestio da sukladno odredbi članka 12. Pravilnika o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Različak" od 

28.4.2014., KLASA: 601-02/14-02/01, URBROJ: 251-560-04-14-01, Upravno vijeće 

treba imenovati Komisiju za upis djece, a s obzirom da je dosadašnjoj Komisiji dana 

15.5.2021. istekao mandat ravnateljica predlaže imenovanje Komisije za upis djece u 

sastavu S.DŽ., predsjednica, I.G., članica, i V.B., članica.  

Nakon glasovanja Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

 

o imenovanju Komisije za upis djece na vrijeme od dvije godine počev od 10.6.2021. 

u sastavu: 

1. S.DŽ., psiholog, predsjednica 

2. I.G., rehabilitator, članica 

3. V.B., odgojitelj, članica. 

 

 

AD5 Ravnateljica je usmeno izložila Plan ljetne organizacije rada za 2021. godinu koji je 

predočen članovima Upravnog vijeća. Predlaže Upravnom vijeću donošenje Plana 

kao u tekstu prijedloga. 

Nakon izlaganja Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 
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o usvajanju Plana ljetne organizacije rada za 2021. koji je prilog ovom Zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

 

AD6 Ravnateljica je izvijestila da Upravno vijeće treba usvojiti odluku o osobi koja će je 

mijenjati tijekom rada ljeti i u tom smislu predlaže imenovanje T.P., pedagoga, I.G., 

rehabilitatora, i S.DŽ., psihologa.  

 

Nakon glasovanja Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

 

o zamjeni ravnateljice za vrijeme korištenja godišnjih odmora. Ravnateljicu mijenja 

T.P. dana 21.6.2021., u razdoblju od 23.6.2021. do 25.6.2021. I.G., u razdoblju od 

12.7.2021. do 16.7.2021. T.P., u razdoblju od 19.7.2021. do 23.7.2021. S.DŽ. te u 

razdoblju od 9.8.2021. do 20.8.2021. I.G. 

 

  

AD7 Na temelju članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Različak" Upravno vijeće jednoglasno 

donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o otpisu zastarjelih dospjelih a nenaplaćenih tražbina prema Komercijalnoj banci 

Zagreb d.d. - u stečaju… 

 

 

AD8 

 

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

posebnu skupinu za djecu s višestrukim teškoćama na određeno vrijeme do 

31.8.2021. koji je trajao od 6.5.2021. do 14.5.2021. Zaprimili smo 4 prijava 

kandidata od kojih je jedan kandidat zadovoljio formalne uvjete natječaja (Z.I.) a 3 

kandidata nisu (T.G., T.T., Š.Đ.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Z.I., VŠS, sveučilišna prvostupnica odgojiteljica djece rane i predškolske dobi iz Z., 

izabire se za radno mjesto odgojitelja za posebnu skupinu za djecu s višestrukim 

teškoćama na određeno vrijeme do 31.8.2021. 

 

 

AD9 

 

Na temelju članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Različak" Upravno vijeće jednoglasno 

donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o otpisu dospjelih a nenaplaćenih tražbina prema bivšim korisnicima usluga vrtića za 

posebne i kraće programe. … Izvješće voditeljice računovodstva i odluka su prilog 

ovom Zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
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AD10 

 

Dječji vrtić "Različak" donio je rješenje o ispisu od 31.5.2021., KLASA: UP/I-034-

02/21-01/297, URBROJ: 251-560-01-20-1, kojim se neposredni korisnik usluga 

vrtića S.F. ispisuje iz vrtića s danom 31.5.2021., i kojim je određeno je da su A.F. i 

V.F., kao korisnici usluga i zakonski zastupnici stranke u postupku, dužni platiti 

ukupni iznos zaduženja sukladno sklopljenim ugovorima o ostvarivanju redovitog i 

posebnog programa zaključno sa zaduženjem za mjesec svibanj 2021. U žalbi od 

9.6.2021., zaprimljenoj dana 10.6.2021., roditelj, korisnik usluga i podnositeljica 

žalbe V.F., iz Z., …, u bitnome navodi nepovoljnu financijsku situaciju i gubitak 

posla oba supružnika, ističe iznose dugovanja koji su u međuvremenu podmireni, i 

konačno traži da se djetetu S.F. omogući povratak u vrtić što prije, a zaključno s 

18.6.2021., te ponovno od jeseni. Nakon raspravljanja, na temelju članka 23. stavak 

1. podstavak 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 

usluga u Dječjem vrtiću "Različak", članka 6. tipskog ugovora o ostvarivanju 

redovitog programa predškolskog odgoja djeteta i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića 

"Različak", Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Odbija se žalba na rješenje o ispisu neposrednog korisnika usluga vrtića S.F., koji 

ispis je proveden s danom 31.5.2021. Odluka Upravnog vijeća je konačna.  

Na temelju članka 23. stavak 1. podstavak 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju 

prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Različak" (u daljnjem tekstu: 

Pravilnik o upisu) Dječji vrtić je dužan upozoriti korisnika usluga da može otkazati 

ostvarivanje programa djetetu ako korisnik ne plati dospjele obveze u roku od 30 

dana od dana dospjeća obveze ili ako korisnik na drugi način prekrši obveze 

utvrđene ugovorom ili općim aktom Dječjeg vrtića. Na temelju članka 6. tipskog 

ugovora o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta (u daljnjem 

tekstu: Ugovor o redovitom programu) Dječji vrtić može otkazati pružanje usluga 

ukoliko korisnici usluga ne plate dospjele troškove programa najkasnije u roku od 30 

dana od dana dospjeća obveze, a potraživanja iz ovog Ugovora naplatit će putem 

ovrhe. Dječji vrtić može otkazati pružanje usluga i u drugim slučajevima utvrđenim 

općim aktima Dječjeg vrtića. U provedenom postupku je utvrđeno da je dijete S.F. 

bila upisana u Dječji vrtić od 1.9.2019. do 31.5.2021. i polazila posebni program 

ranog učenja … jezika u područnom objektu …. U trenutku donošenja rješenja o 

ispisu, na dan 31.5.2021., korisnici usluga su dugovali … kuna, od čega … kuna za 

posebni program ranog učenja … jezika, i … kuna za redoviti program. Na dan 

10.6.2021. korisnici usluga su uplatili … kuna, i to … kuna za posebni program i … 

kuna za redoviti program, te su ostali dužni … kuna. Uvidom u izvod otvorenih 

stavaka na dan 31.5.2021. za redoviti i posebni program razvidno je da je zaduženje 

raslo od mjeseca ožujka 2020. na dalje. Uvidom u prepisku korespondencije s 

roditeljima i saslušanjem administrativno-računovodstvene djelatnice koja je više 

puta nazivala podnositeljicu žalbe koja nije odgovarala na pozive razvidno je da je 

Dječji vrtić više puta elektroničkom poštom i telefonski upozoravao na plaćanje 

dospjelih obveza i mogućnost otkazivanja usluga ukoliko se zaduženja ne podmire u 

roku od 30 dana od dana dospjeća, što je obveza Dječjeg vrtića prema članku 23. 

stavak 1. podstavak Pravilnika o upisu, te je konačno i postupio u skladu s 

navedenim odredbama i odredbama članka 6. Ugovora o redovitom programu i 

proveo ispis po službenoj dužnosti zbog neplaćanja dospjelih troškova redovitog i 

posebnog programa dužih od 30 dana od dana dospjeća. Također je utvrđeno da je 
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drugo dijete podnositelja žalbe, R.F., također bila ispisana iz vrtića po službenoj 

dužnosti dana 30.11.2015. zbog dugovanja koji do danas nisu podmireni. Podnositelj 

žalbe se upućuje na mogućnost podnošenja izvanrednog zahtjeva za upis za sljedeću 

pedagošku godinu 2021./2022. Izvanredni upisi traju od 1.9.2021. na dalje ali 

najkasnije do početka provođenja redovnih upisa u svibnju 2022., pod uvjetom da u 

vrtiću ima slobodnih mjesta. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke. 

(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. 

 


