
DJEĈJI VRTIĆ „UTRINA” 

Zagreb, Maretićeva 2 

 

KLASA: 601-02/22-05/19 

URBROJ: 251-600-04-22-03 

 

Zagreb, 05.07.2022.  

 

 

Obavijest o odlukama i  zakljuĉcima 

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

29.06.2022.  s poĉetkom u 8,30 sati u objektu u Maretićevoj 2 

 

                  D  n e v n i   r e d 

 

1. Ovjera zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća 

Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Djeĉjeg vrtića “Utrina” 

       3.    Odredivanje zamjenika ravnatelja za vrijeme istovremene nenazoĉnosti na radu ravnateljice  i  

              njene zamjenice Ivane Atalić tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2022. 

       4.    Izvješće o rezultatima upisa djece rane i predškolske dobi u Djeĉji vrtić “Utrina” za  

              pedagošku  godinu 2022./2023. 

       5.    Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti  i   imenovanja   

              povjerljive osobe i njezina zamjenika 

       6.    Natjeĉaj za prijem 1 defektologa-odgojitelja u posebnom programu za djecu s teškoćama u razvoju, u 

             radni odnos na neodreĊeno vrijeme – donošenje odluke 

 

Dnevni red je prihvaćen uz nadopunu pod toĉkom  6. 

 

        Z a k l j u ĉ c i 

 
Ad 1. Ovjerava zapisnik s 9. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad 2. Donosi se slijedeće: 

-Odluka o stavljanju van snage Prijedloga odluke o imenovanju Sanje Simĉić-.Domitrović za vršitelja dužnosti 

ravnatelja, 

- Prijedlog odluke o imenovanju IvaneAtalić, prof. rehabilitator za vršitelja dužnosti ravnateljice. 

Ad 3.  Donosi se  Odluka kojom se radi  privremene sprijeĉenosti za rad  ravnateljice Natalije Marincel te 

istovremene nenazoĉnosti na radu njene zamjenice Ivane Atalić tijekom  mjeseca srpnja i kolovoza 2022., za 

zamjenika ravnateljice odreĊuje  Nika Vukelić, struĉna suradnica logopedinja, u vremenu od 11.07.2022. do 

04.08.2022. i  Ivana Popek, struĉna suradnica pedagoginja, u vremenu od 08.08.2022. do 19.08.2022.  

Ad 4. Donose se Zakljuĉak: Zadužuje se predsjednica Upravnog vijeća Iva Iskra Lekić da kontaktira Gradski 

ured za obrazovanje, sport i mlade nastavno na prethodni dopis ( Centar za autizam i manjak prostora).  

Ad 5. Donosi se Zakljuĉak da se u dostavljeni  Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg  prijavljivanja 

nepravilnosti  i imenovanja  povjerljive osobe i njezina zamjenika (dalje u tekstu: Prijedloga) unese slijedeće:  

- u ĉlanku  4. dodaje se stavak 8. koji glasi:” Ako je prijava nepravilnosti nerazumljiva ili nepotpuna povjerljiva 

osoba obavijestiti će prijavitelja nepravilnosti u roku od 7 dana od dana primitka  o potrebi i naĉinu dopune 

prijave i pozvati ga da u roku od 8 dana otkloni nedostatke uz upozorenje na pravne posljedice ako to ne uĉini u 

odreĊenom roku.” i stavak 9.  koji glasi:”Ako prijavitelj nepravilnosti ne postupi po pozivu iz stavka 9. ovog 

ĉlanka i ne otkloni nedostatke u  roku, a po prijavi se ne može postupiti, smatrati će se da je odustao od prijave te 

će se ista odbaciti, o ĉemu će se obavijestiti prijavitelj nepravilnosti.” , 

- iza ĉlanka 8. dodaje se novi ĉlanak 9. (zabrana osvete) koji glasi:“ Poslodavac se ne smije osvećivati, 

pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama te povjerljivoj osobi i 

njezinu zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti odnosno javnog razotkrivanja. 

Osvetom se smatraju postupci: privremenog udaljavanja, otkaza, razrješenja ili jednakovrijednih 

mjera,degradiranja ili uskraćivanja mogućnosti za napredovanje, prijenosa dužnosti, promjene mjesta rada, 

smanjenja plaće, promjene radnog vremena,  uskraćivanja mogućnosti za osposobljavanje, negativne ocjene rada 

ili preporuke za zapošljavanje,  nametanja ili odreĊivanja stegovne mjere, prijekora ili druge sankcije, 

ukljuĉujući financijsku sankciju,  prisile, zastrašivanja, uznemiravanja ili izoliranja, diskriminacije, stavljanja u 

nepovoljni položaj ili nepravednog tretmana, uskrate ponude za sklapanje ugovora na neodreĊeno vrijeme, a za 

to su bili ispunjeni zakonski uvjeti, ako je radnik imao opravdano oĉekivanje da će mu isti biti ponuĊen, 

nesklapanja uzastopnog ugovora o radu na odreĊeno vrijeme u skladu s odredbama nacionalnog prava u 



podruĉju radnih odnosa, ili njegova prijevremenog raskida, prouzroĉenja štete, ukljuĉujući štetu nanesenu ugledu 

osobe, osobito na društvenim mrežama, ili financijskog gubitka, ukljuĉujući gubitak poslovanja i gubitak 

prihoda,  negativnog oznaĉavanja na temelju neformalnog ili formalnog sektorskog sporazuma ili sporazuma 

koji se primjenjuje na cijelu industriju, što može znaĉiti da osoba u budućnosti neće moći naći posao u tom 

sektoru ili industriji, prijevremenog raskida ugovora o nabavi robe ili usluga ili njegova poništavanja, 

poništavanja licencije ili dozvole, upućivanja na psihijatrijske ili lijeĉniĉke procjene.                                  

Odredbe općeg ili pojedinaĉnog akta poslodavca te pravnog posla kojima se poslodavac osvećuje prijavitelju 

nepravilnosti ili povezanoj osobi zbog prijavljivanja nepravilnosti ili javnog razotkrivanja nemaju pravni 

uĉinak.“,                                                                                                                                                                      

- ostali ĉlanci iz Prijedloga pomiĉu se za jedan (ĉlanak 9. postaje 10. u odnosu na dostavljeni Prijedlog, i tako 

redom),                                                                                                                                                                        

- u ĉlanku 11. (u Prijedlogu 10.) dodaje se toĉka 6. koja glasi:“ iznimno od toĉke 1., poslodavac će imenovati 

povjerljivu osobu i njezina zamjenika bez prijedloga radniĉkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo 

prava i obveze radniĉkog vijeća odnosno najmanje 20 % radnika zaposlenih kod poslodavca ako takav prijedlog 

nije dan.“.                                                                                                                                                           

Donosi se Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti  i  imenovanja  povjerljive osobe i njezina 

zamjenika                                                                                                                                                                                     

Ad  6. Donosi se Odluka o zasnivanju radnog odnosa na neodreĊeno, puno radno vrijeme, od 25.07.2022., za 

obavljanje poslova radnog mjesta defektologa-odgojitelja u posebnom programu za djecu s teškoćama u razvoju, 

u   radni odnos na neodreĊeno vrijeme, s Antoniom Perić, magistrom edukacijske rehabilitacije. 

 

 

       Predsjednica Upravnog vijeća 

 

                                Iva Iskra Lekić 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

            
  

                                                                                                                                

       

 

 


