
DJEĈJI VRTIĆ „UTRINA“ 

Zagreb, Maretićeva 2 

 

KLASA: 003-06/18-01/13 

URBROJ: 251-600-04-18-3 

 

Zagreb, 22.10.2018. 

 

 

 IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

       sa 10. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića “Utrina"  održane  

      u  ponedjeljak, 22.10.2018.  s poĉetkom u 7,30 sati u  

objektu u  Maretićevoj 2 

 

 

 Predsjednica Upravnog vijeća gĊa. Danica Andrešić, pozdravlja prisutne, otvara sjednicu, 

utvrĊuje da Vijeće ima potrebnu većinu i  konstatira da je u Pozivu za 10. sjednicu Upravnog Vijeća 

bio predložen slijedeći 

    

                                                           D n e v n i      r e d      

 

    1.  Ovjera zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća 

    2.  Alternativni program Montessori pedagogije za djecu rane dobi (0-3) 

      3.  Natjeĉaj za prijam 2 odgojitelja u radni odnos na odreĊeno vrijeme /zamjena/ - 

           - izbor kandidata 

      4.  Zahtjev odgojiteljice Vesnice Juran za sporazumni raskid ugovora o radu na 

            neodreĊeno vrijeme  

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

      6. Raspisivanje natjeĉaja za prijam 2 spremaĉice u radni odnos na odreĊeno vrijeme – 

           - zamjena 

      7. Razrješenje dužnosti predsjednika Upravnog vijeća gĊe. Danice Andrešić i imenovanje 

          novog predsjednika Upravnog vijeća 

  

 Ravnateljica Vrtića gĊa. Natalija Marincel (dalje u tekstu: Ravnateljica) predlaže 

izmjenu dnevnog reda u toĉkama 4. i 5. na naĉin da se u toĉki 4. doda “Zahtjev odgojiteljice 

Jelene Štimac za sporazumni raskid ugovora o radu na neodreĊeno vrijeme” te se zahtjev 

odgojiteljice Vesnice Juran vodi pod 4.1., a zahtjev odgojteljice Jelene Štimac vodi pod 4.2., 

te predlaže da se u toĉki 5. izmjeni broj odgojitelja za koji se raspisuje natjeĉaj iz “natjeĉaj za 

prijam 1 odgojitelja” u “natjeĉaj za prijam 2 odgojitelja”. 

 

Jednoglasno se usvaja prijedlog ravnateljice i prihvaća slijedeći  

 
                                                           D n e v n i      r e d      

 

    1.  Ovjera zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća 

    2.  Alternativni program Montessori pedagogije za djecu rane dobi (0-3) 

      3.  Natjeĉaj za prijam 2 odgojitelja u radni odnos na odreĊeno vrijeme /zamjena/ - 

           - izbor kandidata 

      4.1.  Zahtjev odgojiteljice Vesnice Juran za sporazumni raskid ugovora o radu na 

            neodreĊeno vrijeme  

      4.2. Zahtjev odgojiteljice Jelene Štimac za sporazumni raskid ugovora o radu na 

            neodreĊeno vrijeme  



      5. Raspisivanje natjeĉaja za prijam 2 odgojitelja u radni odnos na neodreĊeno vrijeme 

      6. Raspisivanje natjeĉaja za prijam 2 spremaĉice u radni odnos na odreĊeno vrijeme – 

           - zamjena 

      7. Razrješenje dužnosti predsjednika Upravnog vijeća gĊe. Danice Andrešić i imenovanje 

          novog predsjednika Upravnog vijeća 

  
 Za zapisniĉara se odreĊuje Dubravka Ninić. 

 

           Z a k l j u ĉ c i 

 

Ad 1. Verificira se, jednoglasno, Zapisnik sa 9. Sjednice Upravnog vijeća. 

Ad 2. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi  Alternativni program Montessori 

pedagogije za djecu rane dobi (0-3) 
Ad 3. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Odluka o izboru i zasnivanju radnog odnosa na 

odreĊeno, puno radno vrijeme, od 30.10.2018. za obavljanje poslova odgojitelja  sa kandidatom 

Valtkom Krmpotić, kao  zamjenom nenazoĉne odgojiteljice Marije Brlobuš i Odluka o izboru i 

zasnivanju radnog odnosa na odreĊeno, puno radno vrijeme, od 30.10.2018. za obavljanje poslova 

odgojitelja sa  Biljanom Kaligari kao zamjenom nenazoĉne odgojiteljice Ivana Šubašić odnosno 

Veronike Horvat Jagodić koja zamjenjuje nenazoĉnu Ivanu Šubašić. 

Ad 4.1. Jednoglasno se donosi Odluka: Odobrava se zahtjev odgojiteljice – Vesnice Juran za 

sporazumni raskid ugovora o radu na neodreĊeno vrijeme s danom 30.11.2018., radi odlaska u 

prijevremenu starosnu mirovinu. 

       4.2 Jednoglasno se donosi Odluka: Odobrava se zahtjev odgojiteljice Jelene Štimac za sporazumni 

raskid ugovora o radu na neodreĊeno vrijeme s danom 31.10.2018. 

Ad 5. Jednoglasno se donosi Odluka o raspisivanju natjeĉaja za prijam 2 odgojitelja (m/ž) u radni 

odnos na neodreĊeno vrijeme. 

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 6. Jednoglasno se donosi Odluka o raspisivanju natjeĉaja za prijam 2 spremaĉice (m/ž) u radni 

odnos na odreĊeno vrijeme, zamjena nenazoĉnih spremaĉica ĐurĊe Šolĉić i Ljubice Tolić. 

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 donosi Odluka: GĊa. Danica Andrešić razrješava se dužnosti predsjednika 

Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića „Utrina“ sa danom 22.10.2018., na vlastiti zahtjev. 

Za predsjednika Upravnog vijeća bira se gĊa. Iva Iskra Lekić sa danom 23.10.2018. na vrijeme do 

isteka mandata. 

 

Završeno u 8,20 sati. 

 

  Zapisniĉar                                                          Predsjednik Upravnog vijeća 

 

  

Dubravka Ninić                                                                 Danica Andrešić 


