
DJEĈJI VRTIĆ „UTRINA“ 

Zagreb, Maretićeva 2 

KLASA: 003-06/19-01/01 

URBROJ: 251-600-04-19-4 

Zagreb, 11.02.2019. 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

sa 13. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića “Utrina"  održane 

u  utorak, 30.01.2019.  s poĉetkom u 7,30 sati u 

objektu u  Maretićevoj 2 
 

 Predsjednica Upravnog vijeća gĊa. Iva Iskra Lekić, pozdravlja prisutne, otvara sjednicu, utvrĊuje da Vijeće ima 

potrebnu većinu i  predlaže slijedeći     

                                                D n e v n i      r e d     

    1.  Ovjera zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća 

    2.  Sporazum o preuzimanju djelatnice iz Djeĉjeg vrtića “Šumska jagoda”,Zagreb 

    3.  Sporazum o preuzimanju odgojiteljice Jasminke Jerleković u Djeĉji vrtić Ciciban,  

         Velika Gorica i sporazum o prestanku  ugovora o radu  

    4.  Raspisivanje natjeĉaja za prijam 1 odgojitelja u radni odnos na neodreĊeno vrijeme       

       5.  Zahtjev za sporazumni raskid ugovora o radu djelatnice Marinke Piuković  (mirovina) 

       6.  Raspisivanje natjeĉaja za prijam 1 spremaĉice u radni odnos na neodreĊeno  

           vrijeme  

       7. Stimulacija djelatnika u 2019.godini 

       8.  Financijsko izvješće za 2018. godinu  

       9.  Program rada Djeĉjeg vrtića “Utrina” 

      10.Izvedbeni program “Djeca u prirodi” u Gradu mladih – Granešina, Zagreb – -reverifikacija 

      11. Termin održavanja sjednica Upravnog vijeća 

      12. Odluka o odreĊivanju zamjenika ravnatelja 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. Za zapisniĉara se odreĊuje Dubravka Ninić. 

           Z a k l j u ĉ c i 

 

Ad 1. Verificira se, jednoglasno, Zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad 2.  Upravno vijeće utvrdilo je opravdanost razloga za sporazumni prijelaz i jednoglasno donijelo slijedeće odluke: 

- Odluka: Usvaja se zahtjev Marice Martinović, KV, konfekcionar tekstila, zaposlene u radnom odnosu na neodreĊeno 

vrijeme u Djeĉjem vrtiću Šumska Jagoda, Zagreb, Sveti Duh 75, za sporazumni prijelaz u Djeĉji vrtić “Utrina” i odobrava 

potpisivanje Sporazuma o preuzimanju djelatnice Marice Martinović. Za potpisivanje sporazuma ovlašćuje se ravnateljica 

Vrtića Natalija Marincel. 

-Odluka o  zasnivanju radnog odnosa na neodreĊeno vrijeme sa Maricom Martinović, za obavljanje poslova radnog mjesta 

spremaĉice,  s punim radnim vremenom, od 01.03.2019. 

Ad 3. Upravno vijeće utvrdilo je opravdanost razloga za sporazumni prijelaz i jednoglasno donijelo  Odluku: Usvaja se 

zahtjev Jasminke Jerleković, VŠS, odgojiteljice predškolske djece, zaposlene u Djeĉjem vrtiću “Utrina”, na radnom mjestu 

odgojitelja, u radnom odnosu  na neodreĊeno vrijeme za sporazumni prijelaz u Djeĉji vrtić Ciciban Velika Gorica, Velika 

Gorica, Vidrićeva 2 i odobrava se potpisivanje Sporazuma o preuzimanju imenovane djelatnice te sporazuma o prestanku 

ugovora o radu sa 10.02.2019. Za potpisivanje Sporazumao preuzimanju ovlašćuje se ravnateljica Vrtića Natalija Marincel 

Ad 4. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice,  donosi Odluka o raspisivanju natjeĉaja za prijam 1 odgojitelja  (m/ž) u radni 

odnos na neodreĊeno vrijeme (upražnjeno radno mjesto radi prestanka ugovora o radu odgojiteljice J.Jerleković). 

Uvjeti i objava prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o radu i Pravilniku o vrsti struĉne spreme 

struĉnih djelatnika te vrsti i stupnju struĉne spreme ostalih djelatnika u djeĉjem vrtiću (NN 133/97), uz rok za prijave od 8 

dana. 

Ad 5. Jednoglasno se donosi Odluka: Odobrava se zahtjev spremaĉice Marinke Piuković  za sporazumni raskid ugovora o 

radu na neodreĊeno vrijeme s danom 04. travnja 2019., radi odlaska u starosnu mirovinu. 

Ad 6. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice,  donosi Odluka o raspisivanju natjeĉaja za prijam 1 spremaĉice/ĉa u radni 

odnos na neodreĊeno vrijeme (upražnjeno radno mjesto radi prestanka ugovora o radu spremaĉice M. Piuković). 

Uvjeti i objava prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o radu i Pravilniku o vrsti struĉne spreme 

struĉnih djelatnika te vrsti i stupnju struĉne spreme ostalih djelatnika u djeĉjem vrtiću (NN 133/97), uz rok za prijave od 8 

dana. 

Ad 7. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice,  donosi Odluka o isplati stimulacije u 2019. godini. 

Ad 8. Ne usvaja se prijedlog Financijskog izvješća za 2018. godinu. Ĉlanovi Upravnog vijeća smatraju da je bilo potrebno 

dodatno objašnjenje predloženog Financijskog izvješća. 

Ad 9. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Program rada Djeĉjeg vrtića „Utrina“. 

Ad10.Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Izvedbeni program “Djeca u prirodi” u Gradu mladih – Granešina, 

Zagreb. 

Ad11. Ĉlanovi Upravnog vijeća jednoglasno se donose Zakljuĉak: Sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića “Utrina”, 

uvažavajući mogućnosti većine ĉlanova održavati će se u 7,30 sati. 

Ad 12. Jednoglasno se donosi Odluka o odreĊivanju zamjenika ravnatelja. 

Završeno u 8,40 sati. 

Zapisniĉar Dubravka Ninić                                                                                      Predsjednik Upravnog vijeća Iva Iskra Lekić 


