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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

Zagreb, Wellerov vrt 1 

KLASA: 601-02/23-05/07 

URBROJ: 251-560-04-23-01 

Zagreb, 19.1.2023. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

sa 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 19.1.2023. 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: 

− I.M., tajnik 

 

Predsjednica je otvorila 17. 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. 

 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno odlučuju da tajnik I.M. prisustvuje nastavku sjednice 

zbog sastavljanja zapisnika i davanja stručnog mišljenja u vezi natječajnog postupka. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća Renata Marinković Krvavica predložila je sljedeći dnevni red: 

 

 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne 16. sjednice Upravnog vijeća od 18.1.2023. 

2. Provođenje razgovora s kandidatima prijavljenim na javni natječaj za 

imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Različak" koji su zadovoljili propisane 

uvjete iz natječaja 

3. Utvrđivanje Prijedloga za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Različak" 

4. 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 16. sjednice 

Upravnog vijeća od 18.1.2023. 
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AD2 Pristupa se provođenju razgovora s kandidatima prijavljenim na javni natječaj za 

imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Različak" koji su zadovoljili propisane uvjete 

natječaja. Prethodno je na 16. sjednici Upravnog vijeća od 18.1.2023., na kojoj su se 

otvarale i razmatrale ponude kandidata, utvrđeno da od 5 kandidata njih 3 

zadovoljava a 2 kandidata ne zadovoljava propisane uvjete natječaja. To su S.H., 

M.B. i D.B. - kao kandidati koji zadovoljavaju, i A.V. i N.V. - kao kandidati koji ne 

zadovoljavaju propisane uvjete natječaja. Svi kandidati koji su zadovoljili propisane 

uvjete natječaja su pozvani i svi su se odazvali pozivu na razgovor - S.H., M.B. i 

D.B.. Članovi Upravnog vijeća Renata Marinković Krvavica, Gordana Paić, Jelena 

Rebac Gajer i Jasna Tucak grupno su vodili razgovor s kandidatima. …. 

 

KANDIDAT S.H. ___ 

 

KANDIDAT M.B. ___ 

 

KANDIDAT D.B. ___ 

 

Nakon završetka razgovora s kandidatima, Upravno vijeće prelazi na iduću točku 

dnevnog reda. 

 

 

AD3 Na temelju uvida u natječajnu dokumentaciju i nakon provedenih razgovora s 

kandidatima, Upravno vijeće s četiri glasa za jednoglasno utvrđuje Prijedlog za 

imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Različak", KLASA: ___, URBROJ: ___, od 

___, kojim se za ravnatelja Dječjeg vrtića "Različak" predlaže gđa Sanja Hukavec, 

iz ___, ___, odgajatelj predškolske djece (VŠS), zaposlena u ovom Vrtiću na radnom 

mjestu ravnateljice, koji Prijedlog čini sastavni dio ovoga zapisnika. .... 

 

 

AD4 Nisu se rješavala pitanja pod razno. 

 

 

 

 

S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednica je zaključila sjednicu u 18.30 sati. 

 

 

Zapisnik sastavio: 

TAJNIK 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

  

 

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

 


