
Dječji vrtić „Utrina“                                                        

Zagreb, Maretićeva 2 

 

KLASA: 601-02/23-05/06 

URBROJ: 251-600-04-23-04 

Zagreb, 7. veljače 2023. 

 

 

Obavijest o Odlukama i zaključcima  

s 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Utrina“  održane 31.siječanja 2023.  

 

 

Na sjednici je prihvaćen slijedeći 

                                                                          Dnevni red 

 

1. Ovjera zapisnika s  21. sjednice Upravnog vijeća 

2. Financijsko izvješće za 2022. godinu 

3. Odluka o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda 

4. Odluka o isplati stimulacije stručnim djelatnicima za provođenje posebnih programa 

5. Raspisivanje Natječaja za prijam 1 odgojitelja (m/ž) u radni odnos na određeno  

  vrijeme –  zamjena 

6. Prijedlog Odluke o određivanju zamjenika vršiteljice dužnosti ravnatelja  

       7.     Zahtjev Plesnog centra „INTERNATIONAL“ za zakup prostora za  plesni tečaj za odrasle 

       8.     Uvid stručne službe Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade u prostorne mogućnosti 

               objekta u Katićevom pr. 1A – informacija v.d. ravnatelja 

        9.    Razno 

 

                                                                             Z a k l j u č c i 

 

Ad 1. Ovjerava se Zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća.   

Ad 2. Nema odluka niti zaključaka. 

Ad 3. Donosi se Odluka o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda. 

Ad 4. Donosi se Odluka o isplati stimulacije stručnim djelatnicima za provođenje posebnih programa. 

Ad 5. Donosi se Odluka o raspisivanju natječaja za prijam 1 odgojitelja/ice u radni odnos na određeno vrijeme, 

radi zamjene privremeno nenazočne odgojiteljice. 

Ad 6. Donosi se : Odgojiteljskom vijeću dostavlja se na prethodnu suglasnost prijedlog da se za zamjenicu 

vršiteljice dužnosti Ivanu Atalić odredi Sanja Simčić-Domitrović, stručna suradnica psihologinja, do prestanka 

obavljanja dužnosti v.d. ravnatelja, a najkasnije do isteka pedagoške godine 2022./2023. 

Ad 7. Donosi se  Odluka kojom se Plesnom centru „INTERNATIONAL“ (skraćeni naziv PC „IN“), Ivanić Grad, 

65. Bataljuna ZNG 32, odobrava zakup i korištenje prostora za održavanje plesne rekreacije zaposlenica/ka 

Dječjeg vrtića „Utrina“, u područnom objektu u Balotinom pr. 1.   

Ad 8. Nema odluka niti zaključaka . 

Ad 9. Nema odluka niti zaključaka. 

 

 

 

 

 

      Predsjednica Upravnog vijeća 

 

                       Nataša Vujičić  

      


