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KLASA: 601-02/22-05/25 
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Zagreb, 07.09.2022 

 

 

        OBAVIJEST O ODLUKAMA I ZAKLJUĈCIMA  

s 13. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića “Utrina" održane 31.08.2022.   

 

                                                                 D n e v n i      r e d      

 

1. Ovjera zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića “Utrina” 

2. Ovjera zapisnika s 11.  sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića “Utrina” 

3. Ovjera zapisnika s 12.  sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića “Utrina” 

4. OdreĊivanje zamjenika ravnatelja 

5. Godišnje izvješće o radu Djeĉjeg vrtića “Utrina” za pedagošku godinu 2021./2022. 

6. Odluka o isplati stimulacije struĉnim djelatnicima za provoĊenje posebnih programa -   

izmjena 

7. Zakup prostora u pedagoškoj godini 2022./2023. za programe/teĉajeve    

8. Raspisivanje Natjeĉaja za prijam 2 odgojitelja (m/ž) u radni odnos na neodreĊeno  

vrijeme  

9. Raspisivanje Natjeĉaja za prijam 1 odgojitelja (m/ž) u radni odnos na odreĊeno  

vrijeme –  zamjena 

10. Raspisivanje Natjeĉaja za prijam 1 defektologa-odgojitelja u posebnom program za  

djecu s teškoćama u razvoju (m/ž) u radni odnos na neodreĊeno vrijeme  

11. Raspisivanje Natjeĉaja za prijam 1 spremaĉice (m/ž) u radni odnos na neodreĊeno  

vrijeme  

12. Informacija o podnesku Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade u postupku razrješenja 

ravnateljice 

 

Dnevni red je prihvaćen uz nadopunu pod toĉkom 12.  

      

        Z a k l j u ĉ c i 

 

Ad 1. Zapisnik s 10.  sjednice nije verficiran. 

Ad 2. Verificira se  Zapisnik s  12. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad 3. Verificira zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad 4. Donosi se Odluka o odreĊivanju Ivane Atalić  za zamjenicu ravnateljice. 

Ad 5. Donosi se Godišnje izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Djeĉjeg vrtića „Utrina“ za 

pedagošku godinu 2021./2022. 

Ad 6. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o isplati stimulacije struĉnim djelatnicima za provoĊenje posebnih 

programa. 

Ad 7. Donose slijedeće odluke: 

- Odluka o  zakupu prostora za provedbu sljedećih teĉajeva/kraćih programa za djecu predškolske dobi  u  

pedagoškoj godini 2022./2023. : sport u organizaciji  Udruge sportske rekreacije „SM SPORT“ i  ritmika i ples u 

organizaciji DRUŠTVA SPORTSKE REKREACIJE „MALI SPORTAŠI“. 

- Odluka o  zakupu prostora od strane Udruge Mudro zbori, za uvježbavanje  djeĉjeg zbora djece i mladeži. 

- Odluka o zakupu prostora od strane Društva sportske rekreacije Utrina za sportsku rekreaciju osoba starije 

životne dobi. 

Ad 8. Donosi  se Odluka: Raspisuje se Natjeĉaj za prijem  1 odgojitelja (m/ž) u radni odnos na neodreĊeno, puno 

radno  vrijeme. 

Ad 9. Donosi se Odluka: Raspisuje se Natjeĉaj za prijem  1 odgojitelja (m/ž) u radni odnos na odreĊeno, puno 

radno vrijeme – zamjena nenazoĉne odgojiteljice Veronika Horvat Jagodić 

Ad 10. Donosi se Odluka: Raspisuje se natjeĉaj za prijam 1 defektologa-odgojitelja u posebnom program za 

djecu s teškoćama u razvoju (m/ž) u radni odnos na neodreĊeno vrijeme.  
Ad 11. Donosi se Odluka: Raspisuje se Natjeĉaj za prijem  1 spremaĉice (m/ž) u radni odnos na neodreĊeno, 

puno radno  vrijeme. 



Ad 12. Donosi se Zakljuĉak: Upravno vijeće odgovoriti će u primjerenom roku  na podnesak Gradskog ureda za 

obrazovanje sport i mlade kojim  se traži žurno oĉitovanje na svaku ravnateljiĉinu radnju (ili njen propust ) koja 

predstavlja razlog za razrješenje ravnateljice. 

 

 

 
 

 

 

        Predsjednica Upravnog  vijeća 

 

_                                 _________________________ 

                                 Nataša Vujiĉić  

      

 


