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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

Zagreb, Wellerov vrt 1 

KLASA: 601-02/22-05/06 

URBROJ: 251-560-04-22-04 

Zagreb, 18.3.2022. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

s 3. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 18.3.2022. 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: 

− Sanja Hukavec, ravnateljica 

− I.M., tajnik 

 

Predsjednica je otvorila 3. 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 2. sjednice Upravnog vijeća od 28.1.2022. 

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

3. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog 

plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Različak za poslovnu godinu 2021. 

4. Donošenje odluke o otpisu zastarjelih dospjelih a nenaplaćenih tražbina iz 2021. 

godine 

5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o provedbi Posebnog 

sportskog programa za djecu predškolske dobi 

6. Donošenje odluke o provedbi Posebnog poludnevnog programa ranog učenja 

engleskog jezika za djecu predškolske dobi 

7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog 

gradskog ureda za radno mjesto spremačice na određeno vrijeme do povratka na 

rad A.R. 
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8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog 

gradskog ureda za radno mjesto spremačice na određeno vrijeme do povratka na 

rad J.K. 

9. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog 

gradskog ureda za radno mjesto spremačice na određeno vrijeme do povratka na 

rad I.U. 

10. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog 

gradskog ureda za radno mjesto pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju na 

određeno vrijeme do povratka na rad P.R. 

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 2. sjednice Upravnog 

vijeća od 28.1.2022. 

 

 

AD2 

 

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 

18.3.2022. (Izvješće čini sastavni dio ovoga zapisnika.) 

 

 

AD3 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Obveza donošenja godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Različak za 

poslovnu godinu 2021. temelji se na propisima o fiskalnoj odgovornosti i proračunu 

proračunskih korisnika.  

Upravno vijeće pregledava izvještaj uz pojašnjenje ravnateljice. 

Nakon pregleda, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana proračunskog 

korisnika Dječjeg vrtića Različak za poslovnu godinu 2021. (Odluka čini sastavni 

dio ovoga zapisnika.) 

 

 

AD4 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 iz 2021. godine. … Izvješće voditeljice 

računovodstva i odluka su prilog ovom Zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
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AD5 Na temelju Odluke Upravnog vijeća od 30.8.2021. o provedbi Posebnog sportskog 

programa za djecu predškolske dobi, KLASA: 601-02/21-05/25, URBROJ: 251-560-

04-21-04, Dječji vrtić "Različak" u pedagoškoj godini 2021./2022. provodi Posebni 

sportski program za djecu predškolske dobi. Zbog promjena u Programu Upravno 

vijeće treba donijeti Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi navedenog 

Posebnog programa. 

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROVEDBI 

POSEBNOG SPORTSKOG PROGRAMA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI 

 

U pedagoškoj godini 2021./2022. provodit će se cjelodnevni Posebni sportski 

program za djecu predškolske dobi (u daljnjem tekstu: Program), prema suglasnosti 

Ministarstva znanosti i obrazovanja od 28.2.2022., KLASA: 601-01/22-03/00191, 

URBROJ: 533-05-22-0002, koja mijenja raniju suglasnost Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i sporta od 14.9.2016., KLASA: 601-02/16-03/00242, URBROJ: 533-

25-16-0008. Program u trajanju od 10 sati dnevno provodit će se tijekom 5 radnih 

dana u tjednu u 2 odgojno obrazovne skupine sa ukupno 38 djece. Program će 

provoditi 6 odgojitelja koji ispunjavaju propisane uvjete za provođenje Programa. U 

Programu skupine na lokaciji Wellerov vrt 1 sudjelovat će i jedan kineziolog - 

vanjski suradnik tri dana u tjednu po 45 minuta. Cijena Posebnog programa iznosi od 

400,00 kuna mjesečno po djetetu, osim za mjesece srpanj i kolovoz kada se Program 

ne održava. Za drugo dijete koje polazi Program roditelji odnosno skrbnici će plaćati 

75% pune cijene a za treće dijete su oslobođeni plaćanja. Za kalendarski mjesec u 

kojem dijete izostane cijeli mjesec, a izostanak je unaprijed najavljen ili kasnije 

opravdan, roditelji odnosno skrbnici će plaćati 40% od punog odnosno umanjenog 

iznosa (za drugo ili treće dijete) sudjelovanja u cijeni Programa. Za kalendarski 

mjesec u kojem Dječji vrtić zbog objektivnih razloga nije u mogućnosti pružiti 

usluge Programa u punom trajanju, izvršit će se korekcija cijene za navedeni mjesec. 

Zbog organizacijskih promjena nastalih prestankom radnog odnosa jednog od 

voditelja Programa dana 31.1.2022., od 1.2.2022. u Programu skupine na lokaciji 

Podrebernica 15 sudjelovat će i jedan kineziolog - vanjski suradnik dva dana u tjednu 

po 45 minuta. Cijena Posebnog Programa od 1.2.2022. umjesto 400,00 iznosi 300,00 

kuna mjesečno po djetetu, osim za mjesece srpanj i kolovoz kada se Program ne 

održava. Za drugo dijete koje polazi Program roditelji odnosno skrbnici će plaćati 

75% pune cijene a za treće dijete su oslobođeni plaćanja. Za kalendarski mjesec u 

kojem dijete izostane cijeli mjesec, a izostanak je unaprijed najavljen ili kasnije 

opravdan, roditelji odnosno skrbnici će plaćati 40% od punog odnosno umanjenog 

iznosa (za drugo ili treće dijete) sudjelovanja u cijeni Programa. Za kalendarski 

mjesec u kojem Dječji vrtić zbog objektivnih razloga nije u mogućnosti pružiti 

usluge Programa u punom trajanju, izvršit će se korekcija cijene za navedeni mjesec. 

Ova se odluka dostavlja na suglasnost Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za 

obrazovanje, sport i mlade. Odluka je prilog ovom Zapisniku i čini njegov sastavni 

dio. 

 

 

AD6 Na temelju rezultata upisa u pedagošku godinu 2021./2022. od 21.6.2021., Dječji 

vrtić "Različak" u pedagoškoj godini 2021./2022. planira provođenje Posebnog 
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poludnevnog programa ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi. 

Odluku o provođenju navedenog Posebnog programa donosi Upravno vijeće. 

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

U pedagoškoj godini 2021./2022. provodit će se Posebni poludnevni program ranog 

učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi u okviru desetsatnog redovitog 

programa (u daljnjem tekstu: Program). S obzirom da je na početku pedagoške 

godine 2021./2022. područni objekt Kaptol 16 bio zatvoren zbog rekonstrukcije zbog 

čega je Vrtić radio u promijenjenim uvjetima, a da se dovršetak radova i otvaranje 

objekta očekuje u tijeku iste pedagoške godine, Program će se u navedenom objektu 

po njegovom otvaranju provoditi u trajanju do 5 sati dnevno tijekom 5 radnih dana u 

tjednu u jednoj odgojno obrazovnoj skupini sa ukupno 23 djece. Program će 

provoditi jedan odgojitelj koji ispunjava propisane uvjete za provođenje Programa. 

Cijena dodatnog sudjelovanja roditelja u ostvarivanja Programa iznosi od 250,00 

kuna mjesečno po djetetu, osim za mjesece srpanj i kolovoz kada se Program ne 

održava. Za drugo dijete koje polazi Program roditelji odnosno skrbnici će plaćati 

75% pune cijene a za treće dijete su oslobođeni plaćanja. Za kalendarski mjesec u 

kojem dijete izostane cijeli mjesec, a izostanak je unaprijed najavljen ili kasnije 

opravdan, roditelji odnosno skrbnici će plaćati 40% od punog odnosno umanjenog 

iznosa (za drugo ili treće dijete) sudjelovanja u cijeni Programa. Za kalendarski 

mjesec u kojem Dječji vrtić zbog objektivnih razloga nije u mogućnosti pružiti 

usluge Programa u punom trajanju, izvršit će se korekcija cijene za navedeni mjesec. 

Ova se odluka dostavlja na suglasnost Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za 

obrazovanje, sport i mlade. Odluka je prilog ovom Zapisniku i čini njegov sastavni 

dio. 

 

 

AD7 Spremačica A.R., …, otvorila je bolovanje dana 14.2.2022. zbog … . Zbog 

nemogućnosti preraspodjele spremačica i osiguranja kontinuiteta poslova, potrebno 

je donijeti odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice na određeno 

vrijeme do povratka na rad A.R. 

Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj po dobivenoj suglasnosti 

nadležnog gradskog ureda za radno mjesto spremačice na određeno vrijeme do 

povratka na rad A.R. 

 

 

 

AD8 Spremačica J.K. nalazi se na bolovanju od 5.10.2021. Zbog nemogućnosti 

preraspodjele spremačica i osiguranja kontinuiteta poslova, potrebno je donijeti 

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

povratka na rad J.K. 

Nakon raspravljanja 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 spremačice na određeno vrijeme do 

povratka na rad J.K. 

 

 

AD9 Spremačica I.U. nalazi se na bolovanju od 2.2.2022. Zbog nemogućnosti 

preraspodjele spremačica i osiguranja kontinuiteta poslova, potrebno je donijeti 

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

povratka na rad I.U. 

Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj po dobivenoj suglasnosti 

nadležnog gradskog ureda za radno mjesto spremačice na određeno vrijeme do 

povratka na rad I.U. 

 

 

AD10 Radnik P.R., koji radi kao pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju, nalazi se na 

bolovanju od 15.10.2021. Zbog nemogućnosti preraspodjele postojećih radnika i 

potrebe za podrškom djeci s teškoćama u razvoju u trajanju od 8 sati dnevno, 

potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog 

radnika za njegu, skrb i pratnju na određeno vrijeme do povratka na rad P.R. 

Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj po dobivenoj suglasnosti 

nadležnog gradskog ureda za radno mjesto pomoćnog radnika za njegu, skrb i 

pratnju na određeno vrijeme do povratka na rad P.R. 

 

 

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. 

 


