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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

Zagreb, Wellerov vrt 1 

KLASA: 601-02/22-05/29 

URBROJ: 251-560-04-22-01 

Zagreb, 20.12.2022. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

s 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 20.12.2022. 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., voditelj računovodstva 

 

Predsjednica je otvorila 15. 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 14. sjednice Upravnog vijeća od 23.11.2022. 

2. Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća 

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

godinu 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića "Različak" 

5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Dječjeg 

vrtića "Različak" 

6. Donošenje odluke o imenovanju Stanislave Džaje na dužnost zamjenika 

ravnatelja 

7. Donošenje odluke o sporazumnom prestanku radnog odnosa sa spremačicom 

I.G.B. zbog odlaska u mirovinu 

8. Donošenje odluke o sporazumnom prestanku radnog odnosa s odgojiteljicom 

J.M. zbog odlaska u mirovinu 
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9. Donošenje odluke o sporazumnom prestanku radnog odnosa s odgojiteljicom 

A.S. zbog odlaska u mirovinu 

10. Donošenje odluke o izboru domara vozača na neodređeno vrijeme, koje radno 

mjesto je trajno upražnjeno odlaskom M.D. u mirovinu 

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

V.H. 

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

određeno vrijeme do 31.8.2023. 

13. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog 

gradskog ureda za radno mjesto pomoćnog kuhara na neodređeno vrijeme, koje 

radno mjesto je trajno upražnjeno odlaskom E.B. u mirovinu 

14. 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 B.N. u mirovinu 

15. 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 14. sjednice 

Upravnog vijeća od 23.11.2022. 

 

 

AD2 Ravnateljica je podnijela Izvješće o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća. 

Nakon izlaganja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

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

20.12.2022. (Izvješće čini sastavni dio ovoga zapisnika.) 

 

 

AD3 Članovi Upravnog vijeća upoznaju se s prijedlogom Financijskog plana za 2023. 

godinu i projekcijama plana za 2024. i 2025. godinu. Voditeljica računovodstva M.P. 

ukratko izlaže i daje pojašnjenja. Upravno vijeće zahvaljuje voditeljici 

računovodstva koja pozdravlja nazočne i napušta sjednicu. 

Nakon raspravljanja, 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 

(Plan čini sastavni dio ovoga zapisnika). 

 

 

AD4 Uvodno izlaže tajnik I.M. Upravno vijeće je na 14. sjednici od 23.11.2022. utvrdilo 

prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića "Različak". 

Prijedlog Odluke dostavljen je Gradskoj skupštini Grada Zagreba putem nadležnog 

gradskog ureda i od nje je zatraženo davanje suglasnosti. Utvrđuje se da je Gradska 

skupština Grada Zagreba na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta dala prethodnu 
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suglasnost Zaključkom od 8.12.2022., KLASA: 021-01/22-03/457, URBROJ: 251-

16-04-22-36. Slijedom navedenog, Upravno vijeće je ovlašteno donijeti Odluku o 

izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića "Različak". 

Nakon izlaganja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića "Različak" koji čini sastavni dio 

ovoga zapisnika. 

 

 

AD5 Tajnik obavještava Upravno vijeće o nužnosti provođenja javnog natječaja za 

imenovanje ravnatelja. Sukladno članku 51. Statuta, članku 37. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 

98/19, 57/22) i članku 37. do 45. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 

29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), ravnatelj se imenuje na temelju javnog 

natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Vrtića u skladu sa Statutom i prethodno 

spomenutim propisima. Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje se najkasnije tri 

mjeseca prije isteka vremena na koje je ravnatelj imenovan. Natječaj za ravnatelja 

traje 15 dana od dana objave, a objavljuje se na mrežnim stranicama Vrtića i u 

Narodnim novinama. 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., ravnateljica Sanja Hukavec obnaša 

dužnost ravnatelja u mandatu od četiri godine koji traje od 31.3.2019. do 30.3.2023. 

Kako je člankom 51. Statuta Dječjeg vrtića "Različak" propisano da natječaj za 

imenovanje ravnatelja Upravno vijeće raspisuje najkasnije tri mjeseca prije isteka 

vremena na koje je ravnatelj imenovan, to je potrebno donijeti Odluku o raspisivanju 

natječaja za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Različak" i natječaj objaviti 

najkasnije do 30.12.2022. 

Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Različak" (Odluka 

čini sastavni dio ovoga zapisnika). 

 

 

AD6 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Upravno vijeće Vrtića je na 47. sjednici 

održanoj dana 16.5.2019. imenovalo je pedagoginju Tanju Pap na dužnost zamjenika 

ravnatelja, a na 13. sjednici održanoj dana 30.9.2020. na istu dužnost imenovalo je i 

odgojiteljicu Višnju Balunović. S obzirom da… …ravnateljica predlaže da Upravno 

vijeće na temelju članka 49. Statuta donese odluku o imenovanju psihologinje 

Stanislave Džaje na dužnost zamjenika ravnatelja, koja bi tu dužnost vršila od 

20.12.2022. do povratka na rad Tanje Pap. 

Nakon izlaganja Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

 

Na temelju članka 49. Statuta, psihologinja Stanislava Džaja imenuje se na dužnost 

zamjenika ravnatelja od 20.12.2022. do povratka na rad zamjenika ravnatelja 

pedagoginje Tanje Pap koja od 1.11.2022. koristi neplaćeni dopust. Na temelju 
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citirane odredbe, zamjenik ravnatelja obavlja neodgodive ravnateljske poslove u 

slučaju privremene spriječenosti ravnatelja. Odluka čini sastavni dio ovoga 

zapisnika. 

 

 

AD7 Radnica I.G.B., zaposlena na radnom mjestu spremačice, podnijela je Upravnom 

vijeću dana 30.11.2022. zahtjev za sporazumni prestanak ugovora o radu dana 

31.3.2023. zbog odlaska u mirovinu. 

Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

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

zbog odlaska u mirovinu dana 31.3.2023. 

 

 

AD8 Radnica J.M., zaposlena na radnom mjestu odgojitelja, podnijela je Upravnom vijeću 

dana 5.12.2022. zahtjev za sporazumni prestanak ugovora o radu dana 24.4.2023. 

zbog odlaska u mirovinu. 

Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Odobrava se da se s radnicom J.M. sklopi sporazum o prestanku ugovora o radu 

zbog odlaska u mirovinu dana 24.4.2023. 

 

 

AD9 Radnica A.S., zaposlena na radnom mjestu odgojitelja, podnijela je Upravnom vijeću 

dana 5.12.2022. zahtjev za sporazumni prestanak ugovora o radu dana 2.4.2023. 

zbog odlaska u mirovinu. 

Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Odobrava se da se s radnicom A.S. sklopi sporazum o prestanku ugovora o radu 

zbog odlaska u mirovinu dana 2.4.2023. 

 

 

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

neodređeno vrijeme koji je trajao od 8.12.2022. do 16.12.2022.  Zaprimili smo 8 

prijava kandidata od kojih je 3 zadovoljilo formalne uvjete natječaja (N.B., N.K., 

T.J.), a 5 kandidata nije (G.M., T.M., N.R., I.B., M.Ć.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

N.B., SSS drvodjeljski tehničar iz Zagreba, izabire se za radno domara vozača na 

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

određeno vrijeme do povratka na rad V.H. koji je trajao od 8.12.2022. do 

16.12.2022. Zaprimili smo jednu prijavu kandidata i navedeni kandidat je zadovoljio 

formalne uvjete natječaja - H.J. 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

H.J., VŠS sveučilišna prvostupnica odgojiteljica djece rane i predškolske dobi iz ___, 

izabire se za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme do povratka na rad V.H. 

 

 

AD12 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. koji je trajao od 8.12.2022. 

do 16.12.2022. Zaprimili smo 3 prijave kandidata od kojih su svi zadovoljili 

formalne uvjete natječaja (S.V., N.M., D.I.). 

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

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

N.M., SSS ___ iz ___, izabire se za radno mjesto pomoćnog radnika za njegu, skrb i 

pratnju na određeno vrijeme do 31.8.2023. 

 

 

AD13 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Pomoćnoj kuharici E.B. dana 2.2.2023. 

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

upražnjenosti radnog mjesta, potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja za 

radno mjesto pomoćnog kuhara 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 pomoćnog kuhara na neodređeno vrijeme, 

koje radno mjesto je trajno upražnjeno odlaskom E.B. u mirovinu. 

 

 

AD14 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljici B.N. dana 10.2.2023. 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 po dobivenoj suglasnosti 

nadležnog gradskog ureda za radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme, koje 
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radno mjesto je trajno upražnjeno odlaskom B.N. u mirovinu. 

 

 

AD15 Nisu se rješavala pitanja pod razno. 

 

 

 

 

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. 

 


