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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

KLASA: 601-02/22-05/21 

URBROJ: 251-560-04-22-01 

Zagreb, 28.9.2022. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

s 11. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 28.9.2022. u 

prostorijama vrtića, Wellerov vrt 1, s početkom u 16.00 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 

− M.P., voditeljica računovodstva 

 

Predsjednica je otvorila 11. 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 10. sjednice Upravnog vijeća od 29.8.2022. 

2. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu 

(rebalans) 

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o projekciji stimulativnog 

dodatka na plaću voditelja posebnih i kraćih programa 

4. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2022./2023. 

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

određeno vrijeme do povratka na rad M.K. 

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

određeno vrijeme do povratka na rad Š.Ć. 

7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog 

gradskog ureda za radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme, koje radno 

mjesto je trajno upražnjeno odlaskom T.Š.T. u mirovinu 
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8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na 

neodređeno vrijeme, koje radno mjesto je trajno upražnjeno odlaskom J.S. u 

mirovinu 

9. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog 

gradskog ureda za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme do 31.8.2023. 

10. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog 

gradskog ureda za radno mjesto odgojitelja pripravnika na određeno vrijeme do 

31.8.2023. 

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

neodređeno vrijeme za posebnu skupinu za djecu s višestrukim teškoćama 

12. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto rehabilitatora na 

neodređeno vrijeme za posebnu skupinu za djecu s višestrukim teškoćama 

13. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnika za 

njegu i skrb djece na neodređeno vrijeme za posebnu skupinu za djecu s 

višestrukim teškoćama 

14. 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 31.8.2023. - tri izvršitelja 

15. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog 

gradskog ureda za radno mjesto spremačice na neodređeno vrijeme, koje radno 

mjesto je trajno upražnjeno odlaskom A.R. u mirovinu 

16. Donošenje odluke o sporazumnom prestanku radnog odnosa s pomoćnom 

kuharicom E.B. zbog odlaska u mirovinu 

17. Postupanje po rješenju prosvjetne inspekcije - sklapanje aneksa ugovora o 

radu s ravnateljicom Sanjom Hukavec 

18. Postupanje po rješenju prosvjetne inspekcije o zabrani rada - donošenje odluke 

o izvanrednom otkazu ugovora o radu administrativno računovodstvenom 

djelatniku K.S. 

19. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto administrativno 

računovodstvenog djelatnika na neodređeno vrijeme 

20. 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 10. sjednice 

Upravnog vijeća od 29.8.2022. 

 

 

AD2 Predsjednica poziva voditeljicu računovodstva M.P. koja pristupa sjednici te 

odgovara na pitanja i daje pojašnjenja. Voditeljica računovodstva je pred nazočnima 

usmeno izložila i predstavila Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. 

godinu (rebalans), ranije dostavljen članovima Upravnog vijeća putem elektroničke 

pošte. 

Nakon izlaganja voditeljice računovodstva Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 
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Usvajaju se Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu (rebalans) 

(Odluka je prilog ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 

 

 

AD3 Predsjednica Upravnog vijeća zahvaljuje voditeljici računovodstva M.P. na izlaganju 

koja pozdravlja nazočne i napušta sjednicu. U nastavku je uvodno obrazloženje 

podnijela ravnateljica. Upravno vijeće je na svojoj 2. sjednici održanoj dana 

28.1.2022. donijelo odluku o stimulativnom dodatku na plaću voditelja posebnih i 

kraćih programa temeljem javnih potreba u Gradu Zagrebu za 2022. godinu. S 

obzirom na sve izmjene u odgojno obrazovnim skupinama u kojima se provode 

posebni i kraći programi, uključujući i promjene odgojitelja koji vode posebne i 

kraće programe, a koje su nastupile od početka aktualne pedagoške godine 

2022./2023., nužno je donijeti izmjene i odluke navedene odluke od 28.1.2022. 

Navedena odluka čije se donošenje predlaže dostavit će se nadležnom gradskom 

uredu. 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o izmjenama i dopunama odluke o projekciji stimulativnog dodatka na plaću 

voditelja posebnih i kraćih programa. (Odluka je prilog ovom zapisniku i čini njegov 

sastavni dio.) 

 

 

AD4 Ravnateljica je usmeno izložila Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 

2022./2023., ranije dostavljen članovima Upravnog vijeća putem elektroničke pošte. 

Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Godišnji plan i programa rada za pedagošku godinu 2022./2023. 

 

 

AD5 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljica M.K. nalazi se na bolovanju 

zbog komplikacija u trudnoći odnosno na rodiljnom i roditeljskom dopustu od 

12.7.2021. Slijedom navedenog, potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja 

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

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 M.K. 

 

 

AD6 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljica Š.Ć. nalazi se na dugotrajnom 

bolovanju od 9.3.2022. Slijedom navedenog, potrebno je donijeti odluku o 

raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme do povratka 

na rad Š.Ć. 
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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. 

 

 

AD7 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljici T.Š.T. sporazumno je prestao 

radni odnos dana 16.2.2021. 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 po dobivenoj suglasnosti 

nadležnog gradskog ureda za radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme, koje 

radno mjesto je trajno upražnjeno odlaskom T.Š.T. u mirovinu. 

 

 

AD8 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljici J.S. dana 18.2.2021. prestao je 

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, koje radno mjesto je trajno upražnjeno odlaskom 

J.S. u mirovinu. 

 

 

AD9 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. U pedagoškoj godini 2022./2023., od 

1.9.2022., zbog velikog broja integrirane djece s teškoćama u razvoju povećan je 

opseg posla u podršci djeci s teškoćama u razvoju te je u skladu s time potrebno je 

donijeti odluku o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog gradskog 

ureda za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme do 31.8.2023. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, 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 odgojitelja na određeno vrijeme do 

31.8.2023. 
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AD10 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. U pedagoškoj godini 2022./2023., od 

1.9.2022., zbog velikog broja integrirane djece s teškoćama u razvoju povećan je 

opseg posla u podršci djeci s teškoćama u razvoju te je u skladu s time potrebno je 

donijeti odluku o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog gradskog 

ureda za radno mjesto odgojitelja pripravnika na određeno vrijeme do 31.8.2023. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, 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 odgojitelja pripravnika na određeno 

vrijeme do 31.8.2023. 

 

 

AD11 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Posebna odgojno obrazovna skupina djece s 

višestrukim teškoćama nastavlja s radom četvrtu pedagošku godinu za redom. Radi 

kontinuiteta rada skupine potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja za 

radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme za posebnu skupinu za djecu s 

višestrukim teškoćama. 

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 za posebnu skupinu za djecu s višestrukim 

teškoćama. 

 

 

AD12 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Posebna odgojno obrazovna skupina djece s 

višestrukim teškoćama nastavlja s radom četvrtu pedagošku godinu za redom. Radi 

kontinuiteta rada skupine potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja za 

radno mjesto rehabilitatora na neodređeno vrijeme za posebnu skupinu za djecu s 

višestrukim teškoćama. 

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 

rehabilitatora na neodređeno vrijeme za posebnu skupinu za djecu s višestrukim 

teškoćama. 

 

 

AD13 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Posebna odgojno obrazovna skupina djece s 

višestrukim teškoćama nastavlja s radom četvrtu pedagošku godinu za redom. Radi 

kontinuiteta rada skupine potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja za 

radno mjesto pomoćnika za njegu i skrb djece na neodređeno vrijeme za posebnu 

skupinu za djecu s višestrukim teškoćama. 
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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 

pomoćnika za njegu i skrb djece na neodređeno vrijeme za posebnu skupinu za djecu 

s višestrukim teškoćama. 

 

 

AD14 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. U pedagoškoj godini 2022./2023., od 

1.9.2022., zbog velikog broja integrirane djece s teškoćama u razvoju povećan je 

opseg posla u podršci djeci s teškoćama u razvoju te je u skladu s time potrebno je 

donijeti odluku o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog gradskog 

ureda za tri radna mjesta pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju na određeno 

vrijeme do 31.8.2023. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, 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 31.8.2023. - tri izvršitelja. 

 

 

AD15 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Spremačici A.R. dana 31.8.2022. prestao je 

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

radnog mjesta, potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja po dobivenoj 

suglasnosti nadležnog gradskog ureda za radno mjesto spremačice 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 po dobivenoj suglasnosti 

nadležnog gradskog ureda za radno mjesto spremačice na neodređeno vrijeme, koje 

radno mjesto je trajno upražnjeno odlaskom A.R. u mirovinu. 

 

 

AD16 Radnica E.B., zaposlena na radnom mjestu pomoćne kuharice, podnijela je 

Upravnom vijeću dana 26.9.2022. zahtjev za sporazumni prestanak ugovora o radu 

dana 2.2.2023. zbog odlaska u mirovinu. 

Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

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

zbog odlaska u mirovinu dana 2.2.2023. 
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AD17 Tajnik daje uvodno obrazloženje. Na temelju Rješenja gradonačelnika Grada 

Zagreba o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Različak", KLASA: UP/I-601-

02/19-01/4, URBROJ: 251-03-02-19-2, od 13.2.2019., Poslodavac i ravnateljica 

sklopili su dana 29.3.2019. Ugovor o radu, KLASA: 112-02/19-01/5, URBROJ: 251-

560-04-19-01, koji se primjenjuje od 31.3.2019. Sukladno naređenju Prosvjetne 

inspekcije iz rješenja od 12.4.2022., KLASA: UP/I-600-04/22-01/00010, URBROJ: 

533-08-22-0002, da se s ravnateljicom sklopi aneks ugovora o radu kojim bi se radni 

odnos na neodređeno vrijeme izmijenio u radni odnos na određeno vrijeme, a s 

obzirom da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao drugostupanjsko tijelo svojim 

rješenjem od 25.8.2022. u predmetnom slučaju odbilo žalbu i sve žalbene navode 

Vrtića od 26.4.2022., Upravno vijeće je dužno postupiti po rješenju prosvjetne 

inspekcije od 12.4.2022. i s ravnateljicom Sanjom Hukavec sklopiti aneks ugovora o 

radu. 

Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

kojom se s ravnateljicom Sanjom Hukavec sklapa aneks ugovora o radu sukladno 

rješenju Ministarstva znanosti i obrazovanja, Samostalnog sektora prosvjetne 

inspekcije, Službe prosvjetne inspekcije Zagreb I, KLASA: UP/I-600-04/22-

01/00010, URBROJ: 533-08-22-0002, od 12.4.2022., kojim je Upravnom vijeću kao 

Poslodavcu naređeno da s Ravnateljicom sklopi ugovor o radu na razdoblje od četiri 

godine, u ugovoru o radu od 31.3.2019. mijenja se članak 1. koji sada glasi: Ugovor 

o radu sklapa se na određeno vrijeme od četiri godine i traje od 31.3.2019. do 

30.3.2023. (Ugovor o radu je prilog ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 

 

 

AD18 Tajnik daje uvodno obrazloženje. Na temelju Rješenja Ministarstva znanosti i 

obrazovanja, Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije, Službe prosvjetne 

inspekcije Zagreb I, KLASA: UP/I-600-04/22-01/00010, URBROJ: 533-08-22-0002, 

od 12.4.2022., Dječjem vrtiću Različak je zabranjeno da K.S. obavlja poslove 

administrativno računovodstvenog djelatnika na temelju ugovora o radu od 

1.2.2022., KLASA: 112-03/22-01/05, URBROJ: 251-560-01-22-01, zbog počinjenja 

bitne povrede postupka provedbe natječaja za navedeno radno mjesto na neodređeno, 

puno radno vrijeme, koji natječaj je objavljen dana 10.1.2022., a na temelju kojeg 

natječaja je s radnicom K.S. iz ___, ___, zaključen ugovor o radu na neodređeno 

vrijeme od 1.2.2022., KLASA: 112-03/22-01/05, URBROJ: 251-560-01-22-01. U 

nadzoru prosvjetne inspekcije, obavljenom dana 11.4.2022. u Dječjem vrtiću 

Različak, utvrđeno je da je u tekstu predmetnog natječaja od 10.1.2022. Vrtić 

zatražio da u sklopu dokumentacije kojom kandidati dokazuju ispunjavanje uvjeta za 

predmetno radno mjesto, isti prilože domovnicu, čime je počinjena bitna povreda 

postupka jer hrvatsko državljanstvo nije jedan od propisanih uvjeta za zapošljavanje 

koji moraju ispunjavati osobe koje se zapošljavaju u ustanovama predškolskog 

odgoja i obrazovanja. Protiv rješenja prosvjetne inspekcije Vrtić je uložio žalbu od 

26.4.2022., KLASA: 042-02/22-01/01, URBROJ: 251-560-01-22-04, koja je 

odbijena rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja od 25.8.2022., KLASA: 

UP/II-601-01/22-08/00007, URBROJ: 533-09-22-0002. Zbog zabrane rada koju je 

izrekla prosvjetna inspekcija poslodavac je obvezan radnici izvanredno otkazati 

ugovor o radu zbog bitne povrede postupka provedbe natječaja koji predstavlja "neku 

drugu osobito važnu činjenicu" iz članka 115. stavak 1. Zakona o radu zbog koje, uz 
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uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog 

odnosa nije moguć. U skladu s člankom 150. Zakona o radu poslodavac je poštivao 

obvezu savjetovanja prije donošenja odluke s dva sindikalna povjerenika u funkciji 

radničkog vijeća te ih upoznao s bitnim činjenicama koje su utjecale na donošenje 

odluke o otkazivanju ugovora o radu, na koju odluku su oni dali svoju pisanu 

suglasnost od 27.9.2022. 

Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

O IZVANREDNOM OTKAZU UGOVORA O RADU 

 

1. Na temelju Rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, Samostalnog 

sektora prosvjetne inspekcije, Službe prosvjetne inspekcije Zagreb I, KLASA: 

UP/I-600-04/22-01/00010, URBROJ: 533-08-22-0002, od 12.4.2022., kojim je 

Dječjem vrtiću Različak zabranjeno da K.S. iz ___, ___, obavlja poslove 

administrativno računovodstvenog djelatnika na temelju ugovora o radu od 

1.2.2022., KLASA: 112-03/22-01/05, URBROJ: 251-560-01-22-01, zbog 

počinjenja bitne povrede postupka provedbe natječaja za navedeno radno 

mjesto na neodređeno, puno radno vrijeme, koji natječaj je objavljen dana 

10.1.2022., radnici K.S., zaposlenoj na radnom mjestu administrativno 

računovodstvenog djelatnika od 7.12.2021. na temelju dva uzastopna ugovora 

o radu (prvog na određeno i drugog na neodređeno vrijeme), izvanredno se 

otkazuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme od 1.2.2022., KLASA: 112-

03/22-01/05, URBROJ: 251-560-01-22-01, zbog neke druge osobito važne 

činjenice zbog koje, uz uvažavanje svih okolnosti interesa obiju ugovornih 

stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.  

2. Radnici prestaje radni odnos danom dostave ove odluke. 

3. Sukladno članku 116. stavak 1. Zakona o radu, radnica nema pravo na 

otkazni rok.  

(Odluka je prilog ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 

 

 

AD19 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. S obzirom da je Upravno vijeće u točki 18. 

administrativno računovodstvenom djelatniku K.S. izvanredno otkazalo ugovor o 

radu na neodređeno vrijeme, time je jedno radno mjesto administrativno 

računovodstvenog djelatnika ostalo upražnjeno te je potrebno donijeti odluku o 

raspisivanju natječaja za radno mjesto administrativno računovodstvenog djelatnika 

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 za radno mjesto administrativno 

računovodstvenog djelatnika na neodređeno vrijeme. 

 

 

AD20 Nisu se rješavala pitanja pod razno. 
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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. 

 


