
      ZAPISNIK 
   sa 36.  sjednice Upravnog vijeća održane 26.11.2020. 

u 16:00 sati, u objektu Badalićeva 24. 
 
Nazočni : Ana Pleše, Antonio Ivkić, Silvija Vukobrat, ravnateljica Lidija Redžepović, 
                tajnica Vanja Miloš 
Nenazočni: Bernard Skuliber, Branko Ivančić (unaprijed ispričali svoj izostanak) 
    
 
Dnevni red:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Verifikacija zapisnika sa 35. sjednice Upravnog vijeća 
2. Verifikacija zapisnika sjednice održene elektronskim putem 
3. Usvajanje pročišćenog teksta Statuta  
4. Razmatranje i donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja 1 

odgojitelja na određeno vrijeme 
5. Pitanja i prijedlozi 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Predsjednik  Upravnog vijeća konstatirao je nazočnost  članova Upravnog vijeća   
ravnateljice i  tajnice u svojstvu zapisničara. Predložio je  dnevni red koji je jednoglasno 
usvojen. 
 
Ad.1.  
 Zapisnik sa 35.  sjednice Upravnog vijeća koji su članovi dobili mailom jednoglasno je 
usvojen. 
 
Ad.2. 

Zapisnik sa sjednice održane elektronskim putem koji su članovi dobili na mail 
jednoglasno je usvojen.  
 
 
Ad. 3. 

Tajnica je izvijestila da je Gradska skupština na 36. sjednici  dala prethodnu suglasnost 
na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta dječjeg vrtića „Trešnjevka“  koji je 
usklađen s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama (NN 76/93., 
29/97.,47/99., 35/08 i 127/19.), te da su članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvojili 
Prijedlog odluke o Izmjenama i dopunama Statuta DV. „Trešnjevka“.  

Izmjene i dopune Statuta potrebno je registrirati na Trgovačkom sudu, a da bi se to 
izvršilo potrebo sudu dostaviti Pročišćeni tekst Statuta, Suglasnost Gradske skupštine. 

Članovi su na svoj mail adrese dobili pročišćeni tekst Statuta, te su nakon provedenost 
glasovanja jednoglasno usvojili pročišćeni tekst Statuta Vrtića. 

 
 
Ad.4. 

Natječaj za upražnjeno radno mjesto  odgojitelja – 1 izvršitelja na  određeno  vrijeme 
bio je objavljen  na web stranici i oglasnoj ploči HZZ i Vrtića od 12.11.2020.-20.11.2020. 
Stiglo je 7 zamolbi od čega 1 izvan roka (predana na poštu 21.11.2020.) i 4 nepotpune 
zamolbe. 

Između 2  kandidatkinje koje su se javile na natječaj, te imaju potpune molbe 
ravnateljica je predložila, a članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju prijedlog 



ravnateljice i donose odluku da se Tei Miler sa 29.11.2020. prekine radni odnos na određeno 
vrijeme do povratka Ane Matoic zbog okončanja natječajnog postupka i donošenja odluke da 
sa Tea Miler primi u radni odnos do povratka na rad Jelene Cenčić. 
 
 
Ad.5. 
 Ravnateljica je izvijestila članove Upravnog vijeća da su na objektu bili predstavnici 
Grada, gđ. Zlopaša te se odvijaju predprojektiranja stubišta u Trakošćanskoj  koje će biti 
zatvoreno panoima koji će se oslikati u street art stilu. 
 Ravnateljica je zamolila da se zbog bolovanja odgojiteljice Lidije Pavičić koja je na 
bolovanju od 12.10.2020. sa neizvjesnim povratkom donese odluka o raspisivanju natječaja za 
odgojitelja na određeno do povratka Lidije Pavičić ukoliko će za to postojati potreba. 
 Članovi jednoglasno donose odluku o raspisivanju natječaja na određeno tj. do 
povratka Lidije Pavičić. 
  
Sjednica završena u 17.00 sati. 
 
KLASA:601-02/20-05/11      Predsjednik Upravnog vijeća 
URBROJ:251-598-04-20-2 
ZAGREB, 26.11.2020.     Antonio Ivkić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


