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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

Zagreb, Wellerov vrt 1 

KLASA: 601-02/22-05/25 

URBROJ: 251-560-04-22-01 

Zagreb, 10.11.2022. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

s 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 10.11.2022. 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 

 

Predsjednica je otvorila 13. 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 12. sjednice Upravnog vijeća od 26.10.2022. 

2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog 

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

rad T.P. 

3. 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 

4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog 

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

rad I.G.B. 

5. Razno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Prelazi se na rad po pojedinim točkama dnevnog reda. 
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AD1 

 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne 12. sjednice 

Upravnog vijeća od 26.10.2022. 

 

 

AD2 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Pedagoginja T.P. koristi neplaćeni dopust u 

razdoblju od 1.11.2022. do 31.1.2023. Zbog osiguranja kontinuiteta poslova 

potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti 

nadležnog gradskog ureda za radno mjesto pedagoga na određeno vrijeme do 

povratka na rad T.P. 

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 pedagoga na određeno vrijeme do 

povratka na rad T.P. 

 

 

AD3 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Radnica M.C. bila je u radnom je odnosu na 

određeno vrijeme od 20.5.2022. do rješavanja radnopravnog statusa T.P. kod koje po 

ocjeni Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje postoji djelomičan gubitak radne 

sposobnosti. Kako je M.C. u međuvremenu izabrana za radno mjesto odgojitelja na 

neodređeno vrijeme temeljem natječaja, to je njezino dosadašnje radno mjesto od 

31.10.2022. postalo upraženjeno, stoga je potrebno donijeti odluku o raspisivanju 

natječaja 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. 

Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj 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. 

 

 

AD4 Spremačica I.G.B. otvorila je bolovanje dana 3.10.2022. Zbog nemogućnosti 

preraspodjele spremačica i osiguranja kontinuiteta poslova, potrebno je donijeti 

odluku o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog gradskog ureda 

za radno mjesto spremačice na određeno vrijeme do povratka na rad I.G.B. 

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.G.B. 
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AD5 Nisu se rješavala pitanja pod razno. 

 

 

 

 

S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednica je zaključila sjednicu u 16.35 sati. 

 

 

Zapisnik sastavio: 

TAJNIK 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

  

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

 


