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DJEĈJI VRTIĆ „UTRINA” 

Zagreb, Maretićeva 2 

 

KLASA: 601-02/23-05/04 

URBROJ: 251-600-04-23-03 

 

Zagreb, 23. sijeĉnja 2023.  

 

 

Obavijest o odlukama i zakljuĉcima 

s 21. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića ,,Utrina“  održane 13.1.20223  

 

 

Na sjednici je prihvaćen slijedeći 

 

    D n e v n i    r e d 

 

1. Ovjera zapisnika s 17. sjednice Upravnog vijeća 

2. Ovjera zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća 

3. Ovjera zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća 

4. Ovjera zapisnika s 20. sjednice Upravnog vijeća 

5. Izvanredni otkaz ugovora o radu gĊe. Natalije Marincel 

6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta sukladno odredbama Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 57/22) 

7. Natjeĉaj za prijem  2 odgojitelja  (m/ž) u radni odnos na neodreĊeno vrijeme –donošenje 

odluka 

8. Natjeĉaj za prijem  3 odgojitelja  (m/ž) u radni odnos na odreĊeno vrijeme – zamjena- 

donošenje odluka 

9. Natjeĉaj za  prijem 1 spremaĉice (m/ž) u radni odnos na odreĊeno vrijeme – zamjena –

donošenje odluke 

10. Raspisivanje natjeĉaja za imenovanje ravnatelja/ice Djeĉjeg vrtića „Utrina“  

  

                                                                      Z a k l j u ĉ c i 

 

Ad 1. Ovjerava  se zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća.  

Ad 2. Ovjerava se Zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad 3. Ovjerava se  Zapisnik s 19. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad 4. Ovjerava se Zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad 5. Donosi se Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu radnice Natalije Marincel 

Ad 6. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta sukladno odredbama Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 57/22). 

Ad 7.  Donose se slijedeće odluke: 

- Odluka o zasnivanju radnog odnosa, na neodreĊeno, puno radno vrijeme, od 18.1.2023., za 

obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja,  s kandidatkinjom Tajanom Avdić, sveuĉilišnom 

prvostupnicom ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,    

- Odluka o zasnivanju  radnog odnosa,  na neodreĊeno, puno radno vrijeme,  od 18.1.2023.,  za 

obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja, s kandidatkinjom Tamarom Košĉić, magistrom ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Ad 8. Donose se slijedeće odluke: 
- Odluka o zasnivanju radnog odnosa, na odreĊeno, puno radno vrijeme, od 18.1.2023., za obavljanje 

poslova radnog mjesta odgojitelja, s kandidatkinjom Jasminom Štefulj, sveuĉilišnom prvostupnicom 

odgojiteljicom djece rane i predškolske dobi, kao zamjenom nenazoĉne odgojiteljice Vlatke Remenar 

Đumlijan, do njenog povratka na rad 

- Odluka o zasnivanju  radnog odnosa, na odreĊeno, puno radno vrijeme, od 18.1.2023., za obavljanje 

poslova radnog mjesta odgojitelja, s kandidatkinjom Ingom Vida, sveuĉilišnom prvostupnicom 
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odgojiteljicom djece rane i predškolske dobi, kao zamjenom nenazoĉne odgojiteljice Tamare Neralić, 

do njenog povratka na rad, 

 - Odluka o neizboru za 1 izvršitelja (zamjena za Goranu Lonĉarić) i ponavljanju natjeĉaja. 

Ad 9. Donosi se  Odluka o zasnivanju  radnog odnosa, na odreĊeno, puno radno vrijeme, od  

18.1.2023. za obavljanje poslova radnog mjesta spremaĉice, s Marijom Sulimanec, SSS, mesar-

prodavaĉ proizvoda animalnog porijekla, kao zamjenom privremeno nenazoĉne spremaĉice Jasne 

Volarević, do njenog povratka na rad. 

Ad 10. Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natjeĉaja za imenovanje ravnatelja/ice Djeĉjeg vrtića 

„Utrina“. 

 

 

 

 

                                                Predsjednica Upravnog vijeća 

 

                                                                                     Nataša Vujiĉić 


