
DJEĈJI VRTIĆ „UTRINA“ 

Zagreb, Maretićeva 2 

 

KLASA: 003-06/18-01/17 

URBROJ: 251-600-04-18-5 

 

Zagreb, 18.12.2018. 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

sa 12. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića “Utrina"  održane 

u  utorak, 18.12.2018.  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 daje rijeĉ tajnici Vrtića koja upoznaje prisutne za Zakljuĉkom gradonaĉelnika 

Grada Zagreba od 10. prosinca 2018. o razrješenju ĉlana Upravnog vijeća Danice Andrešić, predstavnika 

osnivaĉa. Potom predsjednica Upravnog vijeća konstatira da je u Pozivu za 12. sjednicu Upravnog vijeća  

predložen slijedeći  

    

                                                D n e v n i      r e d      

 

    1.  Ovjera zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća 

    2.  Natjeĉaj za prijam 2 odgojitelja-pripravnika  u radni odnos na odreĊeno vrijeme –  

         zamjena - izbor kandidata 

      3.  Natjeĉaj za prijam prijam 3 odgojitelja u radni odnos na odreĊeno vrijeme – zamjena 

           -izbor kandidata 

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

            - zamjena 

      5.  Raspisivanje natjeĉaja za prijam 1 odgojitelja - pripravnika u radni odnos na odreĊeno  

           vrijeme  - zamjena 

      6.  Financijski plan za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu 

      7. Odluka o nabavi perilice posuĊa 

      8.  Zahtjev za sporazumni raskid ugovora o radu djelatnice Cvete Ruklić (mirovina) 

      9. Sporazum o preuzimanju djelatnika  

 

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

sa toĉkom 10. “Organizacija rada tijekom blagdana”. 

Jednoglasno se usvaja prijedlog ravnateljice i prihvaća slijedeći  

 

                                                            D n e v n i      r e d      

 

    1.  Ovjera zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća 

    2.  Natjeĉaj za prijam 2 odgojitelja-pripravnika  u radni odnos na odreĊeno vrijeme –  

         zamjena - izbor kandidata 

      3.  Natjeĉaj za prijam prijam 3 odgojitelja u radni odnos na odreĊeno vrijeme – zamjena 

           -izbor kandidata 

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

            - zamjena 

      5.  Raspisivanje natjeĉaja za prijam 1 odgojitelja - pripravnika u radni odnos na odreĊeno  

           vrijeme  - zamjena 

      6.  Financijski plan za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu 

      7. Odluka o nabavi perilice posuĊa 

      8.  Zahtjev za sporazumni raskid ugovora o radu djelatnice Cvete Ruklić (mirovina) 

      9. Sporazum o preuzimanju djelatnika  

     10. Organizacija rada tijekom blagdana 

 

Za zapisniĉara se odreĊuje Dubravka Ninić. 

 



           Z a k l j u ĉ c i 

 

Ad 1.Verificira se, jednoglasno, Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad 2. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi: 

- Odluka o izboru i zasnivanju radnog odnosa na odreĊeno, puno radno vrijeme, od 21.12.2018. za obavljanje 

poslova odgojitelja-pripravnika,  sa kandidatom Nerom Šeketa , sveuĉilišnom prvostupnicom odgojiteljicom 

djece rane i predškolske dobi, kao zamjenom nenazoĉne odgojiteljice Ljiljane Orbanić i 

- Odluka o izboru i zasnivanju radnog odnosa na odreĊeno, puno radno vrijeme, od 21.12.2018. za obavljanje 

poslova odgojitelja-pripravnika,  sa kandidatom Anitom Malkoĉ , sveuĉilišnom prvostupnicom odgojiteljicom 

djece rane i predškolske dobi, kao zamjenom nenazoĉne odgojiteljice  Sanje Janković. 

Ad 3. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi: 

- Odluka o izboru i zasnivanju radnog odnosa na odreĊeno, puno radno vrijeme, od 26.01.2019. za obavljanje 

poslova odgojitelja, sa  Biljanom Kaligari, VŠS, odgojiteljicom predškolske djece, kao zamjenom  nenazoĉne 

odgojiteljice Maje Kelava, 

- Odluka o izboru i zasnivanju radnog odnosa na odreĊeno, puno radno vrijeme, od 24.12.2018. za obavljanje 

poslova odgojitelja, sa  Ivanom Lukenda, sveuĉilišnom prvostupnicoma odgojiteljicom djece rane i predškolske 

dobi, kao zamjenom  nenazoĉne odgojiteljice Blanke Petković i 

- Odluka o izboru i zasnivanju radnog odnosa na odreĊeno, puno radno vrijeme, od 24.12.2018.. za obavljanje 

poslova odgojitelja, sa  Ivanom Matoić Karas, VŠS, odgojiteljicom predškolske djece, kao zamjenom  nenazoĉne 

odgojiteljice Maje Zrinke Krkoĉ. 

Ad 4. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice,  donosi Odluka o raspisivanju natjeĉaja za prijam 1 odgojitelja 

(m/ž) u radni odnos na odreĊeno vrijeme, zamjena nenazoĉne odgojiteljice Branke Suĉić. 

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, na prijedlog ravnateljice,  donosi Odluka o raspisivanju natjeĉaja za prijam 1 odgojitelja – 

pripravnika (m/ž) u radni odnos na odreĊeno vrijeme, zamjena nenazoĉne odgojiteljica Rahele Butorac. 

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, na prijedlog ravnateljice,  donosi Odluka o raspisivanju natjeĉaja za prijam 3 odgojitelja u 

radni odnos na odreĊeno vrijeme, zamjena nenazoĉnih odgojiteljica Blanke Petković, Maje Kelava i Maje Zrinke 

Krkoĉ 

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 Financijski plan za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. Godinu. 

Ad 7. Jednoglsno se na prijedlog ravnateljice donosi Odluka o nabavi perilice posuĊa. 

Ad 8. Jednoglasno se donosi Odluka: Odobrava se zahtjev spremaĉice Cvete Ruklić  za sporazumni raskid 

ugovora o radu na neodreĊeno vrijeme s danom 28. veljaĉe 2019., radi odlaska u starosnu mirovinu. 

Ad 9. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice,  donose slijedeće Odluke:  

Odluka: Poništava se Odluka o raspisivanju natjeĉaja za prijam administrativno-raĉunovodstvenog djelatnika u 

radni odnos na neodreĊeno vrijeme donesena na 3. sjednici Upravnog vijeća održanoj 09.03.2018. 

- Odluka: Usvaja se zahtjev Antonie Ĉolić, SSS, ekonomist, zaposlene u radnom odnosu na neodreĊeno vrijeme 

u Djeĉjem vrtiću Ivane Brlić Mažuranić, Zagreb, Cerska 22, za sklapanje sporazuma o preuzimanju djelatnice i  

odobrava potpisivanje Sporazuma o preuzimanju djelatnice Antonie Ĉolić, 

-Odluka o  zasnivanju radnog odnosa na neodreĊeno vrijeme sa Antoniom Ĉolić, za obavljanje poslova radnog 

mjesta administrativno-raĉunovodstvenog djelatnika,  s punim radnim vremenom, od 14.01.2019. 

Ad 10. Ravnateljica Vrtića informira prisutne o organizaciji rada tijekom predstojećih blagdana prema kojoj će 

se u vremenu od 24. prosinca 2018. do 04. sijeĉnja 2019., program za djecu provoditi u podruĉnom objektu u 

Balotinom pr. 1, a radi smanjenog broja djece i obavljanja poslova  u objektima u Maretićevoj i Katićevom 

prilazu koji se ne mogu izvršiti kada su djeca u objektu (npr. bojanje ormarića i sl.). 

 

 

Završeno u 8,35 sati. 

 

 

Zapisniĉar                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 

  

Dubravka Ninić                                                                        Iva Iskra Lekić 


