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                                                             Obavijest o odlukama i  zakljuĉcima 

sa 7. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića “Utrina” 

održane 23.03.2022. 

    
 

                                                         D n e v n i      r e d      

 

1. Ovjera zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća 

2. Ovjera zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća 

3. Izvješće – Analiza vlastitih prihoda od provedbe posebnih programa  i utrošku sredstava prema 

namjenama u vremenu od  01.01.2020.-31.12.2021.  

4. Natjeĉaj  za  prijem  1 struĉnog suradnika - defektologa (m/ž) u radni odnos na  

       neodreĊeno vrijeme – izbor kandidata  

5. Natjeĉaj za  prijem 1 odgojitelja  (m/ž) u radni odnos na  neodreĊeno vrijeme – izbor kandidata 

6. Natjeĉaj za  prijem 1 domara-ložaĉa  (m/ž) u radni odnos na  neodreĊeno vrijeme – poništavanje 

natjeĉaja 

7. Natjeĉaj za  prijem 1 spremaĉice  (m/ž) u radni odnos na  neodreĊeno vrijeme – izbor kandidata 

8. Raspisivanje natjeĉaja za prijem 1 struĉnog suradnika pedagoga (m/ž) u radni odnos na odreĊeno 

vrijeme – zamjena 

9. Zamolba Sportskog društva “Lavići” za smanjenje cijene sportskog programa u jednom mjesecu 

10. Informiranje ĉlanova Upravnog vijeća o Pravilniku o upisu djece 

11. Prijedlog za razrješenje ravnateljice – traži se oĉitovanje Upravnog vijeća na  podnesak ravnateljice  

12. Raspisivanje Natjeĉaja za prijem 2 spremaĉice u radni odnos na odreĊeno vrijeme – zamjena 

 

Dnevni red je prihvaćen uz nadopunu pod toĉkom 12. 

 

                   Z a k l j u ĉ c i 

 

Ad 1. Verificira se zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad 2. Verificira zapisnik sa 6.hitne, elektronske sjednice Upravnog vijeća. 

Ad 3. Donose se slijedeći Zakljuĉci:: 

- Za slijedeću sjednicu Upravnog vijeća ĉlanovima dostaviti preslik Sporazuma o korištenju prostora sklopljenog  

    sa Centrom za autizam.. 

 - Obavijestiti Gradski ured za obrazovanje, sport i  mlade o ugovoru o poslovnoj suradnji s odvjetnicom.  

-  Prilikom isplate stimulacija prema važećim  odlukama raĉunovodstvena dokumentacija za isplatu stimulacija  

    sadržavati će izvješće o odraĊenom poslu . 

-  Pristupa se izradi Pravillnika o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda.  

Ad 4.  Donosi se  Odluka o  zasnivanju radnog odnosa na neodreĊeno, puno radno vrijeme,  od 01.04.2022., s 

Ivanom  Atalić, VSS, profesor rehabilitator.  

Ad 5.  Donosi se  Odluka o  zasnivanju radnog odnosa na neodreĊeno, puno radno vrijeme,  od 01.04.2022.,.s  

Veronikom Horvat Jagodić, struĉom prvostupnicom predškolskog odgoja. 

Ad 6.Donose se slijedeće Odluke:  Odluka o poništavanju natjeĉaja  i Odluka o ponovnoj objavi natjeĉaja za  

prijem 1 domara-ložaĉa  (m/ž) u radni odnos na  neodreĊeno vrijeme. 

Ad  7. Donosi se  Odluka o  zasnivanju radnog odnosa na neodreĊeno, puno radno vrijeme,  od 01.04.2022., uz 

uvjet probnog rada u trajanju od 30 dana, s Snježanom Pavlinić, KV, odjevni struĉni radnik. 

Ad  8.  Donosi  se Odluka: Raspisuje se natjeĉaj za  prijem 1 struĉnog suradnika - pedagoga  (m/ž) u radni odnos 

na  odreĊeno,  puno radno vrijeme,  zamjena nenazoĉne struĉne suradnice – pedagoginje Petre Lonjak. 



Ad  9. Donosi se  Odluka  o izmjeni Odluke o provedbi posebnog programa kinezioloških aktivnosti s djecom 

predškolske dobi (smanjenje dodatne uplate roditelja za mjesec travanj za 100 kn,  dodatna uplata za mjesec 

travanj iznositi će 200 kn). 

Ad 10. Nisu donesene odluke niti zakljuĉci.. 

Ad 11.Ĉlanice Upravnog Vijeća oĉitovale su se na podnesak ravnateljice Natalije Marincel od 14.02.2022.  i 

dostavljen dokazni materijal. 

Ad 12. Donosi se Odluka o raspisivanje Natjeĉaja za prijem 2 spremaĉice u radni odnos na odreĊeno vrijeme – 

zamjena nenazoĉnih spremaĉica Jasne Volarević i Sandre Biškupić. 

 

 

 

       Predsjednica Upravnog vijeća 

 

 

                                              Iva Iskra Lekiĉć 


