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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

Zagreb, Wellerov vrt 1 

KLASA: 601-02/22-05/05 

URBROJ: 251-560-04-22-01 

Zagreb, 28.1.2022. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

s 2. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 28.1.2022. u 

prostorijama vrtića, Wellerov vrt 1, s početkom u 16.30 sati. 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Renata Marinković Krvavica, Jelena 

Rebac Gajer, Gordana Paić, Jasna Tucak 

 

NENAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:  Marija Olujić 

  

OSTALE NAZOČNE OSOBE: 

− Tanja Pap, zamjenik ravnatelja 

− I.M., tajnik 

− M.P., voditeljica računovodstva 

 

Predsjednica je otvorila 2. sjednicu Upravnog vijeća, pozdravila nazočne i utvrdila da su 

nazočna četiri člana Upravnog vijeća a da je jedan član nenazočan odnosno da je nazočan 

potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća Renata Marinković Krvavica predložila je sljedeći dnevni red: 

 

 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne 1. sjednice Upravnog vijeća od 14.12.2021. 

2. Donošenje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića za poslovnu godinu 2021. 

3. Izvješće o provedenoj inventuri za 2021. godinu - Odluka o rashodu osnovnih 

sredstava i sitnog inventara 

4. Donošenje odluke o stimulativnom dodatku na plaću voditelja posebnih i kraćih 

programa temeljem javnih potreba u Gradu Zagrebu za 2022. 

5. Donošenje odluke o stimulativnom dodatku na plaću ravnateljice za 

sudjelovanje u praćenju i organizaciji posebnih programa, tečajeva, zakupa 

prostora i opreme temeljem javnih potreba u Gradu Zagrebu za 2022. 

6. Donošenje odluke o stimulativnom dodatku na plaću ostalih radnika temeljem 

javnih potreba u Gradu Zagrebu za 2022. 

7. Donošenje odluke o izboru administrativno računovodstvenog djelatnika na 

neodređeno vrijeme 
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8. Donošenje odluke o izboru pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju na 

određeno vrijeme do 31.8.2022. 

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

L.Z. 

10. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog 

gradskog ureda za radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme 

11. 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 1. sjednice Upravnog 

vijeća od 14.12.2021. 

 

 

AD2 

 

Predsjednica poziva voditeljicu računovodstva M.P. koja pristupa sjednici te 

odgovara na pitanja i daje objašnjenja. 

Upravno vijeće pregledava Financijsko izvješće. 

Nakon pregleda, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Donosi se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića za poslovnu godinu 2021., KLASA: 

400-01/22-01/06, URBROJ: 251-560-04-22-01, od 28.1.2022. (Izvješće čini sastavni 

dio ovoga zapisnika.) 

 

 

AD3 Upravno vijeće pregledava izvješće o provedenoj inventuri za 2021. godinu, uz 

pojašnjenje voditeljice računovodstva. 

Nakon pregleda, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o rashodu osnovnih sredstava i sitnog inventara od 28.1.2022., KLASA: 406-01/22-

01/04, URBROJ: 251-560-04-22-01, od 28.1.2022. (Odluka čini sastavni dio ovoga 

zapisnika.) 

 

 

AD4 Tajnik i voditeljica računovodstva daju 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 2022. (Službeni glasnik 

Grada Zagreba, broj 31/21). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 
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o stimulativnom dodatku na plaću voditelja posebnih i kraćih programa temeljem 

javnih potreba u Gradu Zagrebu za 2022. (Odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika). 

 

 

AD5 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 2022. 

(Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 31/21). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o stimulativnom dodatku na plaću ravnateljice za sudjelovanje u praćenju i 

organizaciji posebnih programa, tečajeva, zakupa prostora i opreme temeljem javnih 

potreba u Gradu Zagrebu za 2022. (Odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika). 

 

 

AD6 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 2022. 

(Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 31/21). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o stimulativnom dodatku na plaću ostalih radnika temeljem javnih potreba u Gradu 

Zagrebu za 2022. (Odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika). 

 

 

AD7 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za administrativno 

računovodstvenog djelatnika na neodređeno vrijeme koji je trajao od 11.1.2022. do 

19.1.2022.  Zaprimili smo 36 prijava kandidata od kojih je 23 zadovoljilo formalne 

uvjete natječaja (K.S., K.H., R.Š., I.A., R.M., L.S., E.O., Lj.M., M.Č., A.S., M.S., 

P.K., I.K., N.L., M.I., A.J., A.G., M.P., A.J., Š.M., K.V.B., I.M., I.B.) a 13 kandidata 

nije (B.M. …, M.K.B. …, M.O. …, M.S. …, K.V. …, K.N. …, I.D. …, A.V. …, 

T.K. …, L.Č. …, L.P.P. …, I.R. …, T.S. …). 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog zamjenika ravnatelja, Upravno vijeće 

jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

K.S., SSS ekonomskog smjera (prodavač) iz …, izabire se za radno mjesto 

administrativno računovodstvenog djelatnika na neodređeno vrijeme. 
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AD8 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za pomoćnog radnika za 

njegu, skrb i pratnju na određeno vrijeme koji je trajao od 11.1.2022. do 19.1.2022. 

Zaprimili smo 7 prijava kandidata od kojih je 3 kandidata zadovoljilo formalne 

uvjete natječaja (A.Š., P.R., A.D.) a 4 kandidata nije (M.M. …, M.P. …, A.V. …, 

Z.M. …). 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog zamjenika ravnatelja, Upravno vijeće 

jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

A.Š., SSS prodavač iz Zagreba, izabire se za radno mjesto pomoćnog radnika za 

njegu, skrb i pratnju na određeno vrijeme do 31.8.2022. 

 

 

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

određeno vrijeme do povratka na rad L.Z. koji je trajao od 11.1.2022. do 19.1.2022. 

Zaprimili smo dvije prijave kandidata, od kojih je jedna prijava kandidatkinje K.Z. 

bila u roku, a druga kandidatkinje S.Z. izvan roka … stoga se nije mogla razmatrati. 

Kandidatkinja K.Z. 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 

L.Z. 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 L.Z.), a sve to najduže do 5 mjeseci. Kandidatkinja je 

prvostupnica sestrinstva i izvanredna studentica preddiplomskog sveučilišnog studija 

ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog zamjenika ravnatelja, Upravno vijeće 

jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

K.Z., VŠS prvostupnica sestrinstva iz …, izabire se za radno mjesto odgojitelja na 

određeno vrijeme do povratka na rad L.Z. no ne duže od donošenja odluke o izboru 

kandidata temeljem istog ponovljenog natječaja (za radno mjesto odgojitelja na 

određeno vrijeme do povratka na rad L.Z.), a sve to najduže do 5 mjeseci. 

 

 

AD10 Tajnik daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljici S.P.J. sporazumno prestaje radni 

odnos na neodređeno vrijeme dana 31.1.2022. na temelju pisane ponude radnice. 

Slijedom navedenog, a s obzirom da je jedno radno mjesto odgojitelja od 1.2.2022. 

trajno upražnjeno, potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja po dobivenoj 

suglasnosti nadležnog gradskog ureda za radno mjesto odgojitelja na neodređeno 

vrijeme.  

Nakon raspravljanja, a na prijedlog zamjenika ravnatelja, Upravno vijeće 

jednoglasno donosi sljedeću  

 

O D L U K U 
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Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj po dobivenoj suglasnosti 

nadležnog gradskog ureda za radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme. 

 

 

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. 

 


