
1 

 

               
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

Zagreb, Wellerov vrt 1 

KLASA: 601-02/22-05/07 

URBROJ: 251-560-04-22-01 

Zagreb, 6.4.2022. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -  PROČIŠĆENI  - 
  

s 4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 6.4.2022. 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 4. 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 3. sjednice Upravnog vijeća od 18.3.2022. 

2. Donošenje odluke o sporazumnom prestanku radnog odnosa s odgojiteljicom 

B.N. zbog odlaska u mirovinu 

3. Donošenje odluke o izboru odgojitelja na neodređeno vrijeme 

4. Donošenje odluke o izboru spremačice na određeno vrijeme do povratka na rad 

A.R. 

5. Donošenje odluke o izboru pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju na 

određeno vrijeme do povratka na rad P.R.  

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

neodređeno vrijeme 

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

određeno vrijeme do povratka na rad Š.Ć. 

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

za njegu, skrb i pratnju na određeno vrijeme do 31.8.2022. 
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9. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na 

određeno vrijeme do rješavanja radnopravnog statusa T.P. kod koje po ocjeni 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje postoji djelomičan gubitak radne 

sposobnosti pa ne može obavljati poslove odgojitelja 

10. 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 3. sjednice Upravnog 

vijeća od 18.3.2022. 

 

 

AD2 

 

Radnica B.N., zaposlena na radnom mjestu odgojitelja, podnijela je Upravnom 

vijeću dana 4.4.2022. zahtjev za sporazumni prestanak ugovora o radu dana 

10.2.2023. zbog odlaska u mirovinu. 

Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Odobrava se da se s radnicom B.N. sklopi sporazum o prestanku ugovora o radu 

zbog odlaska u mirovinu dana 10.2.2023. 

 

 

AD3 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za odgojitelja na 

neodređeno vrijeme koji je trajao od 15.3.2022. do 23.3.2022.  Zaprimili smo 9 

prijava kandidata od kojih je 6 zadovoljilo formalne uvjete natječaja (P.B., Z.I., A.S., 

M.R., M.P., S.F.) a 3 kandidata nije (Ž.S., L.G., S.D.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

P.B., VSS, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iz ___, izabire se za 

radno odgojitelja na neodređeno vrijeme. 

 

 

AD4 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za spremačicu na 

određeno vrijeme do povratka na rad A.R. koji je trajao od 24.3.2022. do 1.4.2022. 

Zaprimili smo 3 prijave kandidata od kojih su 2 kandidata zadovoljili formalne 

uvjete natječaja (J.B., S.L.) a jedan kandidat nije (R.G.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

J.B., SSS poštansko-telekomunikacijski radnik iz ___, izabire se za radno mjesto 

spremačice na određeno vrijeme do povratka na rad A.R. 
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AD5 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za pomoćnog radnika za 

njegu, skrb i pratnju na određeno vrijeme do povratka na rad P.R. koji je trajao od 

24.3.2022. do 1.4.2022. Zaprimili smo 7 prijava kandidata od kojih je 6 kandidata 

zadovoljilo formalne uvjete natječaja (K.T.S., V.P., M.M., S.Š., A.S., T.S.) a jedan 

kandidat nije (R.G.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

M.M., SSS poslovna tajnica, certificirana dadilja iz ___, izabire se za radno mjesto 

pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju na određeno vrijeme do povratka na rad 

P.R. 

 

 

AD6 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljici S.T. dana 30.4.2022. prestaje 

radni odnos zbog odlaska u mirovinu. Slijedom navedenog, a zbog upražnjenosti 

radnog mjesta, potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto 

odgojitelja na neodređeno vrijeme. 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

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

odgojitelja na neodređeno vrijeme. 

 

 

AD7 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljica Š.Ć. nalazi se na bolovanju od 

9.3.2022. zbog... Slijedom navedenog, potrebno je donijeti odluku o raspisivanju 

natječaja za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme do povratka na rad Š.Ć. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, 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 Š.Ć. 

 

 

AD8 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Na temelju suglasnosti nadležnog gradskog 

ureda od 31.8.2021., odobreno je zapošljavanje odnosno nastavak rada dva pomoćna 

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

opsega poslova u odgojnim skupinama u kojima su integrirana djeca s višestrukim 

teškoćama. Jedno radno mjesto je popunjeno od 1.2.2022. i traje do 31.8.2022. 

(A.Š.), a drugo je ostalo upražnjeno zbog kadrovskih promjena. Slijedom navedenog, 

potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog 

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

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

sljedeću 
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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. 

 

 

AD9 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Na temelju suglasnosti nadležnog gradskog 

ureda od 22.5.2014., KLASA: 601-02/14-01/90, URBROJ: 251-10-12-14-14, 

odobreno je zapošljavanje jednog odgojitelja na određeno vrijeme do rješavanja 

radnopravnog statusa T.P. kod koje po ocjeni Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje postoji djelomičan gubitak radne sposobnosti pa ne može obavljati 

poslove odgojitelja. Aktualna odgojiteljica koja je zaposlena na temelju ovog 

odobrenja jest P.B. i njezin radni odnos je trajao od 5.5.2021. do 6.4.2022. S obzirom 

da je Upravno vijeće u točki 3. P.B. izabralo za radno mjesto odgojitelja na 

neodređeno vrijeme, time je jedno mjesto zamjene za T.P. od 7.4.2022. ostalo 

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

odgojitelja na određeno vrijeme do rješavanja radnopravnog statusa T.P. kod koje po 

ocjeni Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje postoji djelomičan gubitak radne 

sposobnosti pa ne može obavljati poslove odgojitelja. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, 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 rješavanja radnopravnog statusa T.P. kod koje po 

ocjeni Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje postoji djelomičan gubitak radne 

sposobnosti pa ne može obavljati poslove odgojitelja. 

 

 

AD10 Pod razno Upravno vijeće je raspravljalo o optimalnom vremenu održavanja svojih 

sjednica i zaključilo da će se i nadalje pridržavati naputka nadležnog gradskog ureda 

o obvezi sazivanja sjednica radnom danom poslije 16 sati, a koje Upravno vijeće 

sukladno članku 4. stavak 1. alineja 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća saziva 

predsjednik Upravnog vijeća. 

 

 

 

 

S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednica je zaključila sjednicu u 17.30 sati. 

 

 

 

 

Zapisnik sastavio: 

TAJNIK 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

  

 

I.M., v.r. Renata Marinković Krvavica, v.r. 

 


