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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

KLASA: 601-02/22-05/03 

URBROJ: 251-560-04-22-01 

Zagreb, 25.1.2022. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 

14.12.2021. u prostorijama vrtića, Wellerov vrt 1, s početkom u 16.45 sati. 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Renata Marinković Krvavica, Jelena 

Rebac Gajer, Marija Olujić - novi član Upravnog vijeća kojeg mandat čeka verifikaciju, 

Gordana Paić - novi član Upravnog vijeća kojeg mandat čeka verifikaciju, Jasna Tucak - 

novi član Upravnog vijeća kojeg mandat čeka verifikaciju 

 

NENAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:  - 

 

OSTALE NAZOČNE OSOBE: 

− Sanja Hukavec, ravnateljica 

− I.M., tajnik 

− M.P., voditeljica računovodstva 

− A.G., sindikalni povjerenik u funkciji radničkog vijeća iz Sindikata radnika u 

predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske 

                         

 

Članovi Upravnog vijeća pozdravljaju i upoznaju nove članove Upravnog vijeća, predstavnike 

osnivača - Mariju Olujić, Gordanu Paić i Jasnu Tucak, koji su imenovani Zaključkom 

Gradonačelnika Grada Zagreba od 22.11.2021.,  i koji zahvaljuju na čestitkama i predstavljaju 

se. Članovi Upravnog vijeća predlažu da sukladno Statutu članica i dosadašnja predsjednica 

Upravnog vijeća Renata Marinković Krvavica predsjeda tijekom odlučivanja o prvih pet 

točaka dnevnog reda, što je jednoglasno i izglasano. 

 

Predsjedavajuća Upravnog vijeća Renata Marinković Krvavica otvorila je 1. konstituirajuću 

sjednicu Upravnog vijeća, pozdravila nazočne i utvrdila da je nazočan dovoljan broj članova 

Upravnog vijeća te da se u tom smislu može pravovaljano odlučivati. 

 

Predsjedavajuća Upravnog vijeća Renata Marinković Krvavica predložila je slijedeći dnevni 

red: 

 

1. Verifikacija zapisnika s 25. sjednice Upravnog vijeća od 29.10.2021. 
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2. Verifikacija mandata novoizabranog  člana Upravnog vijeća - predstavnika 

osnivača (Marija Olujić) 

3. Verifikacija mandata novoizabranog  člana Upravnog vijeća - predstavnika 

osnivača (Gordana Paić) 

4. Verifikacija mandata novoizabranog  člana Upravnog vijeća - predstavnika 

osnivača (Jasna Tucak) 

5. Izbor predsjednika Upravnog vijeća 

6. Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća 

7. Donošenje Financijskog plana za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. 

godinu 

8. Donošenje odluke o sporazumnom prestanku radnog odnosa s odgojiteljicom 

S.T. zbog odlaska u mirovinu 

9. Donošenje odluke o izboru pomoćne kuharice na neodređeno vrijeme 

10. Donošenje odluke o izboru odgojitelja na određeno vrijeme do povratka na rad 

A.M.L. 

11. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog radnika 

za njegu, skrb i pratnju na određeno vrijeme do 31.8.2022. 

12. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto administrativno 

računovodstvenog djelatnika na neodređeno vrijeme 

13. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na 

određeno vrijeme do povratka na rad L.Z. 

14. Razno 

 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Prelazi se na rad po pojedinim točkama dnevnog reda. 

 

 

AD1 Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s 25. sjednice Upravnog vijeća 

od 29.10.2021. 

 

 

AD2 

AD3 

AD4 

Tajnik daje uvodno obrazloženje. Zaključkom Gradonačelnika Grada Zagreba o 

imenovanju članova Upravnog vijeća Dječeg vrtića Različak od 22.11.2017., 

KLASA: 601-02/17-01/706, URBROJ: 251-03-02-17-94, za članove Upravnog 

vijeća kao predstavnici osnivača dana 22.11.2017. imenovani su Sayon Bangoura, 

Slavko Pralas i Tatjana Brozić Perić. Kako je na temelju članka 33. stavak 2. Statuta 

Dječjeg vrtića Različak određeno da mandat članova Upravnog vijeća traje četiri 

godine, to je imenovanim članovima Upravnog vijeća mandat istekao dana 

21.11.2021. 

 

Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 60. stavak 1. točka 10. 

Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 23/16, 2/18, 23/18, 

3/20, 3/21, 11/21), Gradonačelnik Grada Zagreba je donio Zaključak o imenovanju 

članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Različak od 22.11.2021., KLASA: 601-

02/21-01/584, URBROJ: 251-03-02-21-2, kojim je za članove Upravnog vijeća kao 

predstavnike osnivača dana 22.11.2021. imenovao  Mariju Olujić, iz ___, ___, 

Gordanu Paić, iz ___, ___, i Jasnu Tucak, iz ___, ___. 
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Upravno vijeće jednoglasno verificira mandat Marije Olujić, Gordane Paić i Jasne 

Tucak za mandatno razdoblje od 22.11.2021. do 21.11.2025. 

 

Novoimenovani članovi prihvaćaju članstvo u Upravnom vijeću. 

 

Utvrđuje se da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Različak konstituirano u slijedećem 

sastavu: 

1. Renata Marinković Krvavica - predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika 

iz Odgojiteljskog vijeća 

2. Jelena Rebac Gajer - predstavnik roditelja - korisnika usluga 

3. Marija Olujić - predstavnik osnivača 

4. Gordana Paić - predstavnik osnivača 

5. Jasna Tucak - predstavnik osnivača. 

 

 

AD5 Tajnik Ivan Meniga poziva članove da predlože kandidata za predsjednika Upravnog 

vijeća koje je konstituirano u novom sastavu. 

Jelena Rebac Gajer za predsjednika predlaže Renatu Marinković Krvavicu, kao 

predstavnika odgojitelja i stručnih suradnika iz Odgojiteljskog vijeća, koja prihvaća 

kandidaturu.  

Prijedlog da se za predsjednika izabere Renata Marinković Krvavica daje se na 

glasovanje. 

Nakon javnog glasovanja dizanjem ruku utvrđuje se da je Upravno vijeće za 

predsjednika Upravnog vijeća jednoglasno izabralo Renatu Marinković Krvavicu.  

Renata Marinković Krvavica nastavlja voditi sjednicu kao predsjednica Upravnog 

vijeća. Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.  

 

 

AD6 Ravnateljica je podnijela Izvješće o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća. 

Nakon izlaganja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća od 

14.12.2021. (Izvješće čini sastavni dio ovoga zapisnika.) 

 

 

AD7 Članovi Upravnog vijeća upoznaju se s prijedlogom Financijskog plana za 2022. 

godinu i projekcijama plana za 2023. i 2024. godinu. Voditeljica računovodstva M.P. 

ukratko izlaže i daje pojašnjenja. Upravno vijeće zahvaljuje voditeljici 

računovodstva koja pozdravlja nazočne i napušta sjednicu. 

Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Financijski plan za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu 

(Plan čini sastavni dio ovoga zapisnika). 

 

 

AD8 Radnica S.T., zaposlena na radnom mjestu odgojitelja, podnijela je Upravnom vijeću 
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dana 7.12.2021. zahtjev za sporazumni prestanak ugovora o radu dana 30.4.2022. 

zbog odlaska u mirovinu. 

Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Odobrava se da se s radnicom S.T. sklopi sporazum o prestanku ugovora o radu zbog 

odlaska u mirovinu dana 30.4.2022. 

 

 

AD9 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za pomoćnu kuharicu na 

neodređeno vrijeme koji je trajao od 1.12.2021. do 9.12.2021. Zaprimili smo 3 

prijave kandidata od kojih jedan kandidat zadovoljava formalne uvjete natječaja 

(J.R.) a 2 kandidata ne (M.T.C., T.Š.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

J.R., SSS, frizer iz ___, izabire se za radno mjesto pomoćne kuharice na neodređeno 

vrijeme. 

 

 

AD10 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 1.12.2021. do 

9.12.2021. Zaprimili smo dvije prijave kandidata, od kojih je jedna prijava 

kandidatkinje M.H. bila u roku, a druga kandidatkinje K.Z. izvan roka stoga se nije 

mogla razmatrati. Kandidatkinja M.H. ne ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 

98/19 - u daljnjem tekstu: Zakon) u pogledu odgovarajuće vrste i razine obrazovanja 

i položenog stručnog ispita za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjesto 

odgojitelja u dječjem vrtiću temeljem natječaja, međutim na temelju članka 26. 

stavak 5. i 6. Zakona može se kao jedina kandidatkinja izabrati na određeno vrijeme, 

zbog zamjene nenazočne radnice A.M.L. do njezinog povratka na rad, no ne duže od 

donošenja odluke o izboru kandidata temeljem istog ponovljenog natječaja (za radno 

mjesto odgojitelja na određeno vrijeme do povratka na rad A.M.L.), a sve to najduže 

do 5 mjeseci. Kandidatkinja ima godinu dana iskustva rada na radnom mjestu 

odgojitelja u privatnom vrtiću i godinu dana iskustva na radnom mjestu pomoćnog 

radnika za njegu, skrb i pratnju u ovom vrtiću. 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

M.H., SSS iz ___, izabire se za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme do 

povratka na rad A.M.L. no ne duže od donošenja odluke o izboru kandidata 

temeljem istog ponovljenog natječaja (za radno mjesto odgojitelja na određeno 

vrijeme do povratka na rad A.M.L.), a sve to najduže do 5 mjeseci. 
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AD11 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. S obzirom da je Upravno vijeće u točki 10. 

M.H. izabralo za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme do povratka na rad 

A.M.L., to je njezino dotadašnje radno mjesto pomoćnog radnika za njegu, skrb i 

pratnju na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u odgojnim skupinama 

u kojima su integrirana djeca s višestrukim teškoćama do 31.8.2022. ostalo 

upražnjeno te je potrebno donijeti odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto 

pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju na određeno vrijeme do 31.8.2022. 

Suglasnost nadležnog gradskog ureda postoji od prije. 

Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto 

pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju na određeno vrijeme do 31.8.2022. 

 

 

AD12 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. S obzirom na sve veću složenost i opseg 

poslova u računovodstvu te bolovanja radnika uslijed narušenog zdravstvenog stanja, 

a s obzirom da vrtić ima samo jednog administrativno računovodstvenog djelatnika, 

dok su ranije, od 2008. do 2013., navedeni posao obavljala dva radnika, zbog 

obavljanja neophodnih poslova preraspoređivali smo jednog radnika koji je radio na 

poslovima pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju, kada je to dozvoljavala 

situacija, stoga je potrebno donijeti odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto 

administrativno računovodstvenog djelatnika na neodređeno vrijeme. 

Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto 

administrativno računovodstvenog djelatnika na neodređeno vrijeme. 

 

 

AD13 Odgojiteljica L.Z., koja radi u područnom objektu Podrebernica u skupini u kojoj se 

provodi posebni sportski program i u kojoj je integrirano dijete s višestrukim 

teškoćama, otvorila je bolovanje dana 25.10.2021. zbog ___. Zbog nemogućnosti 

preraspodjele odgojitelja i osiguranja kontinuiteta poslova, potrebno je donijeti 

odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme do 

povratka na rad L.Z. 

Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto 

odgojitelja na određeno vrijeme do povratka na rad L.Z. 

 

 

AD14 Nisu se rješavala pitanja pod razno. 
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S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednica je zaključila sjednicu u 18.00 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavio: 

TAJNIK 

I.M., v.r. 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

Renata Marinković Krvavica, v.r. 

  

  

 


