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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

s 5. sjednice održane dana 13.01.2022. godine s početkom u 17:30 sati i sljedećim 

Dnevnim redom: 

1. Verificiranje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ održane 

11.01.2022. godine i izvješće ravnateljice između dvije sjednice 

2. Podnesak zaposlenika DV „Prečko“ 

3. Izvještaj člana UV Helene Duić o prigovorima roditelja 

4. Odluka o izboru odgojitelja po raspisanom natječaju na određeno vrijeme-zamjene 

odsutnih radnika 

5. Odluka o izboru odgojitelja po raspisanom natječaju na određeno vrijeme-zamjene – 

dodatni odgojitelj 

6. Odluka o izboru odgojitelja po raspisanom natječaju na određeno vrijeme – Montessori 

program 

7. Odluka o izboru odgojitelja po raspisanom natječaju na neodređeno vrijeme 

8. Odluka o zahtjevu za sporazumni raskid radnog odnosa A.B. s danom 18.01.2022. 

godine 

9. Odluka o zahtjevu za zakup skloništa 

10. Odluka o izboru ravnatelja po raspisanom natječaju 

11. Razno 

 

Redoslijedom predloženog i usvojenog dnevnog reda Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Prečko“ 

donosi 

Zaključke i odluke 

Ad.-1 

Verificira se zapisnik s prethodne 4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ i prihvaća 

se izvještaj ravnateljice između dvije sjednice 

Ad.-2/3 

Spaja se točka 2 i 3.  

Strogo se zabranjuje bilo kakav oblik mobinga u vrtiću, preporuka je da se predstavnica sindikata 

SOMK-a javi oko dogovora za prisustvovanje sjednicama Upravnog vijeća. 

Ad.-4 

Sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme za zamjenu radnica s Orović Ivanom, Fabijanić 

Irenom i Grgić Mateom 

Ad.-5 

Sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto dodatnog odgojitelja u 

skupini s Kuterovac Anom 

Ad.-6 

Sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme za zamjenu odgojiteljice u Montessori skupini s 



Nives Smolčić do izbora odgojitelja po ponovljenom natječaju zbog neispunjavanja uvjeta. 

Donosi se odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja u Montessori programu 

Ad.-7 

Sklapa se ugovor na neodređeno vrijeme s odgojiteljicom Kristinom Bičanić i raspisuje se 

natječaj  

za odgojitelja na određeno vrijeme 

Ad.-8 

Sporazumno se raskida ugovor o radu na određeno vrijeme sa spremačicom Arsenkom Barbarić 

s 18.01.2022. radi prelaska na drugo radno mjesto. 

Ad.-9 

Iznajmljuje se sklonište Jarnovićeva 23 za održavanje glazbenih proba Tamarom Cajhen nakon 

pribavljene suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade 

Ad.-10 

Članovi Upravnog vijeća su većinom glasova (4 glasa ZA i jedan PROTIV) donijeli sljedeću 

Odluku 

Za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Prečko“ predlaže se Osnivaču ustanove imenovati Nataliju 

Pećarina, na mandat od četiri godine od 01.03.2022. godine.  

Dovršeno u 19:45 

Zapisnik sastavila: 

Hopp Pros Mirela 

       PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 

 

             Monika Pažur 


