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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

KLASA: 601-02/22-05/23 

URBROJ: 251-560-04-22-01 

Zagreb, 26.10.2022. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

s 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 26.10.2022. 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 12. 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 11. sjednice Upravnog vijeća od 28.9.2022. 

2. Donošenje Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. 

godinu 

3. Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluke Upravnog vijeća 

4. Zahtjev roditelja N.O. za oslobađanje od plaćanja cijene posebnog programa 

___ u pedagoškoj godini 2022./2023. za dijete T.Š. 

5. Donošenje odluke o izboru odgojitelja na neodređeno vrijeme, koje radno 

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

6. Donošenje odluke o izboru odgojitelja na neodređeno vrijeme, koje radno 

mjesto je trajno upražnjeno odlaskom J.S. u mirovinu 

7. Donošenje odluke o izboru odgojitelja na neodređeno vrijeme za posebnu 

skupinu za djecu s višestrukim teškoćama 

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

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

Š.Ć. 

10. Donošenje odluke o izboru odgojitelja na određeno vrijeme do 31.8.2023. 

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

A.M.L. 

12. Donošenje odluke o izboru administrativno računovodstvenog djelatnika na 

neodređeno vrijeme 

13. Donošenje odluke o izboru rehabilitatora na neodređeno vrijeme za posebnu 

skupinu za djecu s višestrukim teškoćama 

14. Donošenje odluke o izboru pomoćnika za njegu i skrb djece na neodređeno 

vrijeme za posebnu skupinu za djecu s višestrukim teškoćama 

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

određeno vrijeme do 31.8.2023. - tri izvršitelja 

16. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog 

gradskog ureda za radno mjesto domara vozača na neodređeno vrijeme 

17. 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. 

18. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog 

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

rad V.H. 

19. 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 11. sjednice 

Upravnog vijeća od 28.9.2022. 

 

 

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 prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu i 

projekcije plana za 2024. i 2025. godinu, ranije dostavljen članovima Upravnog 

vijeća putem elektroničke pošte. 

Nakon izlaganja voditeljice računovodstva Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Financijski plan za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu 

(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. Ravnateljica je podnijela Izvješće o radu 

vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća. Nakon izlaganja, Upravno vijeće 

jednoglasno donosi sljedeću 
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O D L U K U 

 

Usvaja se Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća od 

26.10.2022. (Izvješće čini sastavni dio ovoga zapisnika.) 

 

 

AD4 Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o zahtjevu majke N.O., ___, ___, koja ga je 

podnijela Upravnom vijeću dana 30.9.2022., kojim traži oslobađanje od plaćanja 

cijene posebnog programa ___ u iznosu od 400,00 kuna u pedagoškoj godini 

2022./2023. za dijete T.Š. Dijete od 15.2.2021. pohađa cjelodnevni posebni program 

___ u skupini ___, ___ objekt Dječjeg vrtića ___. Kao razlog za oslobađanje od 

plaćanja podnositelj zahtjeva u bitnome navodi nepovoljne osobne i obiteljske prilike 

- višestruke teškoće njezinog djeteta koje se zbog 100-postotnog oštećenja donjih 

ekstremiteta ne može samostalno kretati i koje pohađa raznovrsne nužne 

rehabilitacije (robotska neurorehabilitacija) u privatnoj poliklinici čije troškove ne 

pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. 

Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Prihvaća se zahtjev majke N.O., ___, ___, za oslobađanje od plaćanja cijene 

posebnog programa ___ u iznosu od 400,00 kuna do 30.6.2023. za dijete T.Š., po 

diskrecijskom pravu, radi nepovoljnih osobnih i obiteljskih prilika, na temelju 

kriterija za sudjelovanje roditelja u cijeni programa gradskih i predškolskih ustanova 

iz točke 3.2.4. Programa 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) kojom je definirano da sukladno trajanju i specifičnim 

uvjetima ostvarivanja programa visinu dodatne uplate roditelja za posebne 

cjelodnevne, poludnevne i kraće programe odgojno-zdravstvene i druge verificirane 

programe, eventualne olakšice i namjenu uplaćenih sredstava utvrđuju upravna 

vijeća predškolskih ustanova, uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, sport i 

mlade. Oslobađanje vrijedi do 30.6.2023. s obzirom da se odnosni zahtjev može 

podnijeti samo za pojedinu pedagošku godinu, a u tekućoj pedagoškoj godini 

2022./2023. na koju se zahtjev odnosi, koja traje od 1.9.2022. do 31.8.2023., posebni 

program se ne naplaćuje u mjesecu srpnju i kolovozu 2023. (Odluka čini sastavni dio 

ovoga zapisnika.) 

 

 

AD5 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za odgojitelja na 

neodređeno vrijeme, koje radno mjesto je trajno upražnjeno odlaskom T.Š.T. u 

mirovinu, koji je trajao od 4.10.2022. do 12.10.2022.  Zaprimili smo 8 prijava 

kandidata od kojih je 6 zadovoljilo formalne uvjete natječaja (Z.I., M.C., M.T., G.S., 

M.B., V.Ž.), jedan kandidat nije (B.K.) i jedan kandidat ima završen učiteljski studij 

(K.B.). 

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 odgojitelja na 

neodređeno vrijeme. 



4 

 

 

 

AD6 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za odgojitelja na 

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

mirovinu, koji je trajao od 4.10.2022. do 12.10.2022.  Zaprimili smo 8 prijava 

kandidata od kojih je 6 zadovoljilo formalne uvjete natječaja (Z.I., M.C., M.T., G.S., 

M.B., V.Ž.), jedan kandidat nije (B.K.) i jedan kandidat ima završen učiteljski studij 

(K.B.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

G.S., VSS magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iz ___, izabire se za 

radno odgojitelja na neodređeno vrijeme. 

 

 

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

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

mirovinu, koji je trajao od 4.10.2022. do 12.10.2022.  Zaprimili smo 8 prijava 

kandidata od kojih je 6 zadovoljilo formalne uvjete natječaja (Z.I., M.C., M.T., G.S., 

M.B., V.Ž.), jedan kandidat nije (B.K.) i jedan kandidat ima završen učiteljski studij 

(K.B.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Z.I., VŠS sveučilišna prvostupnica odgojiteljica djece rane i predškolske dobi iz ___, 

izabire se za radno odgojitelja na neodređeno vrijeme. 

 

 

AD8 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za odgojitelja na 

određeno vrijeme do povratka na rad M.K. koji je trajao od 4.10.2022. do 

12.10.2022. Zaprimili smo 7 prijava kandidata od kojih je 6 kandidata zadovoljilo 

formalne uvjete natječaja (Z.I., M.T., M.C., M.B., V.Ž., N.B.) i jedan kandidat 

uvjetno nije (može se izabrati kao nestručna zamjena do 5 mjeseci pod uvjetom da se 

na natječaj ne javi niti jedna osoba s odgovarajućom vrstom i razinom obrazovanja – 

M.H.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

V.Ž., VŠS stručna prvostupnica predškolskog odgoja iz ___, izabire se za radno 

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

 

 

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

određeno vrijeme do povratka na rad Š.Ć. koji je trajao od 4.10.2022. do 12.10.2022. 

Zaprimili smo 7 prijava kandidata od kojih je 6 kandidata zadovoljilo formalne 
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uvjete natječaja (Z.I., M.T., M.C., M.B., V.Ž., N.B.) i jedan kandidat uvjetno nije 

(može se izabrati kao nestručna zamjena do 5 mjeseci pod uvjetom da se na natječaj 

ne javi niti jedna osoba s odgovarajućom vrstom i razinom obrazovanja - M.H.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

M.T., VSS magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iz ___, izabire se za 

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

 

 

AD10 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za odgojitelja na 

određeno vrijeme do 31.8.2023. koji je trajao od 4.10.2022. do 12.10.2022. Zaprimili 

smo 7 prijava kandidata od kojih je 6 kandidata zadovoljilo formalne uvjete natječaja 

(Z.I., M.T., M.C., M.B., V.Ž., N.B.) i jedan kandidat uvjetno nije (može se izabrati 

kao nestručna zamjena do 5 mjeseci pod uvjetom da se na natječaj ne javi niti jedna 

osoba s odgovarajućom vrstom i razinom obrazovanja - M.H.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

M.B., VŠS sveučilišna prvostupnica odgojiteljica djece rane i predškolske dobi iz 

___, izabire se za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme do 31.8.2023. 

 

 

AD11 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za odgojitelja na 

određeno vrijeme do povratka na rad A.M.L. koji je trajao od 4.10.2022. do 

12.10.2022. Zaprimili smo 7 prijava kandidata od kojih je 6 kandidata zadovoljilo 

formalne uvjete natječaja (Z.I., M.T., M.C., M.B., V.Ž., N.B.) i jedan kandidat 

uvjetno nije (može se izabrati kao nestručna zamjena do 5 mjeseci pod uvjetom da se 

na natječaj ne javi niti jedna osoba s odgovarajućom vrstom i razinom obrazovanja - 

M.H.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

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

radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme do povratka na rad A.M.L. 

 

 

AD12 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za administrativno 

računovodstvenog djelatnika na neodređeno vrijeme koji je trajao od 4.10.2022. do 

12.10.2022.  Zaprimili smo 23 prijava kandidata od kojih je 15 zadovoljilo formalne 

uvjete natječaja (K.S., M.K., N.M., F.M., M.F., D.P.L., M.T.S., M.M., R.N., D.J.H., 

L.R., S.B., I.Z., C.D., K.G.) a 8 kandidata nije (M.D., S.V., A.M.M., P.Š., J.B., E.M., 

A.M.T., K.T.). … 

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

sljedeću 
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O D L U K U 

 

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

administrativno računovodstvenog djelatnika na neodređeno vrijeme. 

 

 

AD13 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za rehabilitatora na 

neodređeno vrijeme za posebnu skupinu za djecu s višestrukim teškoćama koji je 

trajao od 4.10.2022. do 12.10.2022. Zaprimili smo 3 prijave kandidata od kojih su 

svi zadovoljili formalne uvjete natječaja (I.T., T.N.D., M.V.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I.T., VSS profesor rehabilitator iz ___, izabire se za radno mjesto rehabilitatora na 

neodređeno vrijeme za posebnu skupinu za djecu s višestrukim teškoćama. 

 

 

AD14 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za pomoćnika za njegu i 

skrb djece na neodređeno vrijeme za posebnu skupinu za djecu s višestrukim 

teškoćama koji je trajao od 4.10.2022. do 12.10.2022. Zaprimili smo 4 prijave 

kandidata od kojih su svi zadovoljili formalne uvjete natječaja (S.J., V.M., R.G., 

V.E.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

S.J., SSS upravni i birotehnički stručni radnik iz ___, sa završenim programom 

osposobljavanja za poslove dadilje pri Pučkom otvorenom učilištu Petar Zrinski u 

Zagrebu, izabire se za radno mjesto pomoćnika za njegu i skrb djece na neodređeno 

vrijeme za posebnu skupinu za djecu s višestrukim teškoćama. 

 

 

AD15 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za pomoćnog radnika za 

njegu, skrb i pratnju na određeno vrijeme do 31.8.2023. - tri izvršitelja, koji je trajao 

od 4.10.2022. do 12.10.2022. Zaprimili smo 9 prijava kandidata od kojih je 8 

kandidata zadovoljilo formalne uvjete natječaja (J.B., N.M., A.Š., B.Š., R.G., M.D., 

S.P., V.E.) a jedan kandidat nije (M.G.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

J.B., SSS tehničar PTT eksploatacije iz ___, A.Š., SSS pordavač iz ___, i B.Š., SSS 

grafički tehničar - grafički urednik iz ___, izabiru se za radno mjesto pomoćnog 

radnika za njegu, skrb i pratnju na određeno vrijeme do 31.8.2023. 
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AD16 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Domaru vozaču M.D. dana 7.11.2022. 

prestaje radni odnos zbog odlaska u mirovinu po sili zakona. Slijedom navedenog, 

zbog upražnjenosti radnog mjesta, potrebno je donijeti odluku o raspisivanju 

natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog gradskog ureda za radno mjesto 

domara vozača 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 domara vozača na neodređeno vrijeme. 

 

 

AD17 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. S obzirom na integraciju djeteta S.A.M. s 

teškoćama u razvoju u naš vrtić, kamo je prebačen iz Dječjeg vrtića ___, potrebno je 

osigurati individualnu brigu, skrb i njegu u trajanju od 8 sati dnevno. 

Slijedom navedenog, potrebno je donijeti odluku 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. 

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. 

 

 

AD18 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljica V.H. nalazi se na bolovanju 

zbog ___ od 19.9.2022. Slijedom navedenog, potrebno je donijeti odluku o 

raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog gradskog ureda za radno 

mjesto odgojitelja na određeno vrijeme do povratka na rad V.H. 

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 

povratka na rad V.H. 

 

 

AD19 Nisu se rješavala pitanja pod razno. 

 

 

 

 

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

TAJNIK 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

  

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

 


