
DJEĈJI VRTIĆ „UTRINA“ 

Zagreb, Maretićeva 2 

 

KLASA: 003-06/19-01/05 

URBROJ: 251-600-04-19-3 

 

Zagreb, 15.03.2019. 

 

IZVADAK IZ   ZAPISNIKA 

sa 15. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića “Utrina"  održane  

 u  ĉetvrtak, 14.03.2019.  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 14. sjednice Upravnog vijeća 

    2.  Natjeĉaj za prijam 1 odgojitelja (m/ž) u radni odnos na neodreĊeno vrijeme – izbor 

         kandidata   

    3.  Natjeĉaja za prijam 1 spremaĉice (m/ž) u radni odnos na neodreĊeno vrijeme  - izbor  

         kandidata      

    4.  Raspisivanje natjeĉaja za prijam 2 odgojitelja (m/ž) u radni odnos na odreĊeno vrijeme 

         - zamjena 

    5. Raspisivanje natjeĉaja za prijam 1 voditelja raĉunovodstva  (m/ž) u radni odnos na 

          odreĊeno vrijeme -  zamjena 

    6. Raspisivanje natjeĉaja za prijam 1 domara-ložaĉa (m/ž) u radni odnos na odreĊeno 

        vrijeme - zamjena           

    7. Zahtjev odgojiteljice Božene Predovan za sporazumni raskid ugovora o radu-mirovina 

       8. Odluka o nabavi garderobnih ormarića za objekat  u Balotinom prilazu 

       9. Razmatranje inicijative predstavnika roditelja u Upravnom vijeću Vrtića gĊe. Nataše  

           Klinĉić vezano za grafite, parkirna mjesta za roditelje i prostor za  boravak djece  

           tijekom ranojutarnjeg i kasnopopodnevnog rada u objektu u  Maretićevoj 2         

 

 

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 14. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad 2. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Odluka o izboru i zasnivanju radnog odnosa na 

neodreĊeno, puno radno vrijeme, od 01.04.2019.,za obavljanje poslova odgojitelja,  sa kandidatom Petrom 

Neralić.  

Ad 3. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Odluka o izboru i zasnivanju radnog odnosa na 

neodreĊeno, puno radno vrijeme, od 05.04.2019.,za obavljanje poslova spremaĉice, uz uvjet probnog rada u 

trajanju od 30 dana,  sa kandidatom Jasnom Volarević.  

Ad 4. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Odluka o raspisivanju natjeĉaja za prijam 2 odgojitelja 

(m/ž) u radni odnos na odreĊeno vrijeme, do povratka na rad nenazoĉnih odgojiteljica Silve Marković Beganović 

i Tanje Koljanin 

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), Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada DV „Utrina“ ,uz rok za prijave od 8 dana. 

Ad 5. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Odluka o raspisivanju natjeĉaja za prijam 1  voditelja 

raĉunovodstva  (m/ž)  u radni odnos na odreĊeno vrijeme, do povratka na rad nenazoĉne voditeljice 

raĉunovodstva Danijele Balić. 

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), Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada DV „Utrina“ uz rok za prijave od 8 dana. 



Ad 6. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Odluka o raspisivanju natjeĉaja za prijam 1  domara-

ložaĉa (m/ž)  u radni odnos na odreĊeno vrijeme, do povratka na rad nenazoĉnog domara-ložaĉa Milovana 

Maćešića. 

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), Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada DV „Utrina“ uz rok za prijave od 8 dana. 

Ad 7 Jednoglasno se donosi Odluka: Odobrava se zahtjev odgojiteljice  Božene Predovan za sporazumni raskid 

ugovora o radu na neodreĊeno vrijeme s danom 04. lipnja 2019., radi odlaska u starosnu mirovinu. 

Ad 8. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Odluka o nabavi garderobnih ormarića za objekat  u 

Balotinom prilazu.  

Ad  9. Jednoglasno se donose slijedeći Zakljuĉci: 

1.  Zatražiti od Vijeća mjesnog odbora Utrine  i Vijeća Gradske Ĉetvrti Novi Zagreb -  Istok financijsku pomoć 

za uklanjanje grafita neprimjerenog sadržaja na svim objektima Vrtića (Maretićeva, Balotin pr.i Katićev pr.), 

2.  Podržava se poduzimanje mjera za spreĉavanje zlouporabe parkirnih mjesta ispred Vrtića i povećanja 

sigurnosti  djece prilikom dovoženja i odvoženja iz vrtića, 

3. Ukoliko postoji problem vezano uz  prostor za boravak djece u ranojutarnjem i kasnopopodnevnom radu isti 

riješiti na roditeljskom sastanku. 

 

 

 

 

 

Završeno u 8,35 sati. 

 

 

 

Zapisniĉar                                                                     Predsjednik Upravnog vijeća 

  

Dubravka Ninić                                                                        Iva Iskra Lekić 


