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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

Zagreb, Wellerov vrt 1 

KLASA: 601-02/22-05/11 

URBROJ: 251-560-04-22-01 

Zagreb, 19.5.2022. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

sa 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 19.5.2022. 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 6. 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 5. sjednice Upravnog vijeća od 27.4.2022. 

2. Donošenje odluke o sporazumnom prestanku radnog odnosa s domarom 

vozačem M.D. zbog odlaska u mirovinu 

3. Donošenje odluke o izboru odgojitelja sa znanjem engleskog jezika na 

neodređeno vrijeme 

4. Donošenje odluke o izboru odgojitelja sa znanjem engleskog jezika na određeno 

vrijeme do povratka na rad A.M.L. 

5. Donošenje odluke o izboru 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 

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

određeno vrijeme do 31.8.2022. 

7. 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 5. sjednice Upravnog 

vijeća od 27.4.2022. 

 

 

AD2 

 

Radnik M.D., zaposlen na radnom mjestu domara vozača, podnio je Upravnom 

vijeću dana 11.5.2022. zahtjev za sporazumni prestanak ugovora o radu dana 

7.11.2022. zbog odlaska u mirovinu. 

Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Odobrava se da se s radnikom M.D. sklopi sporazum o prestanku ugovora o radu 

zbog odlaska u mirovinu dana 7.11.2022. 

 

 

 

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

znanjem engleskog jezika na neodređeno vrijeme koji je trajao od 2.5.2022. do 

10.5.2022. Zaprimili smo jednu prijavu kandidata i navedeni kandidat zadovoljava 

formalne uvjete natječaja - M.P. 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

M.P., VŠS, stručna prvostupnica predškolskog odgoja iz ___, izabire se za radno 

odgojitelja na neodređeno vrijeme. 

 

 

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

odgojitelja sa znanjem engleskog jezika na određeno vrijeme do povratka na rad 

A.M.L. koji je trajao od 2.5.2022. do 10.5.2022. Zaprimili smo jednu prijavu 

kandidata, M.H. 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, godinu dana iskustva na radnom mjestu pomoćnog 

radnika za njegu, skrb i pratnju u ovom vrtiću i pet mjeseci iskustva na radnom 

mjestu odgojitelja u ovom vrtiću kao nestručna zamjena. 

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

sljedeću 
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O D L U K U 

 

M.H., SSS iz Zagreba, 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. 

 

 

AD5 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za 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 koji je trajao od 2.5.2022. do 

10.5.2022. Zaprimili smo tri prijave kandidata, od kojih M.C. ispunjava formalne 

uvjete natječaja, M.H. ispunjava uvjete za nestručnu zamjenu ali se njezina prijave 

ne može razmatrati jer je već izabrana po drugom natječaju iz prethodne točke 

dnevnog reda, a L.G. ne ispunjava formalne uvjete natječaja.  

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

M.C., VŠS, odgojitelj predškolske djece iz ___, izabire se 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. 

 

 

AD6 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za pomoćnog radnika za 

njegu, skrb i pratnju na određeno vrijeme do 31.8.2022. koji je trajao od 2.5.2022. do 

10.5.2022. Zaprimili smo 6 prijava kandidata od kojih je 5 kandidata zadovoljilo 

formalne uvjete natječaja (J.B., M.M., P.S.K., R.G., J.M.) a jedan kandidat nije 

(S.Ž.). 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog zamjenika ravnatelja, Upravno vijeće 

jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

J.B., SSS tehničar PTT eksploatacije iz ___, izabire se za radno mjesto pomoćnog 

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

 

 

AD7 Pod razno je tajnik izvijestio članove Upravnog vijeća da je Renata Marinković 

Krvavica, kao predsjednica Upravnog vijeća, dana 19.5.2022. opunomoćila Jasnu 

Tucak, člana Upravnog vijeća, da u slučaju njezine odsutnosti može u njeno ime i za 

njezin račun sazivati i voditi sjednice Upravnog vijeća, potpisivati odluke i druge 

akte koje donosi Upravno vijeće i poduzimati sve radnje koje proizlaze iz ovlasti 

koje prema Poslovniku o radu Upravnog vijeća ima predsjednik Upravnog vijeća. 
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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. 

 


