
  
ZAPISNIK 

  sa  14. sjednice Upravnog vijeća održane  02.11. 2022. 
   u 16:00 sati, u objektu  Badalićeva 24 putem ZOOM-a 
 
Nazočni :Martina Podboj, Dijana Ikanović i Mila Marina Burger, Martina Kokot, Mateja 
Čukušić, predstavnice sindikata Tamara Zoljan Gašparić (SRPOOH) i Tatjana Vitas (SOOH), 
v.d. ravnateljica Martina Burazer, tajnica Vanja Miloš, 
 
 
 
       D n e v n i   r e d :   

1. Verifikacija zapisnika s 13.  sjednice Upravnog vijeća. 
2. Razmatranje i  donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa 4 odgojitelja na  određeno 

zamjena temeljem natječaja 
3. Razmatranje i  donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa 1 odgojitelja na  

neodređeno vrijeme  temeljem natječaja 
4. Razmatranje i  donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa 7 pomoćnih radnika za 

njegu, skrb i pratnju na određeno 31.08.2023. temeljem natječaja 
5. Pitanja i prijedlozi. 

 
Predsjednica  Upravnog vijeća konstatirala   je nazočnost članova Upravnog vijeća, v.d. 

ravnateljice, tajnice u svojstvu zapisničara i predstavnica sindikata. Predloženo je da se usvoji 
Dnevni red jer je tajnica svim članica dostavila Zapisnik sa 13. sjednice putem maila, iako 
nije bio u privitku poziva za sjednicu. 

Dnevni red  jednoglasno je  usvojen. 
 
Ad.1. 
 Zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća  članice su dobile putem maila. 
Nakon provedenog glasovanja Zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća  jednoglasno je 
usvojen. 
 
 
 
Ad.2. 

Natječaj za upražnjeno radno mjesto odgojitelja  – 4 izvršitelja na određeno  vrijeme  
bio je objavljen  na web stranici i oglasnoj ploči HZZ i Vrtića od 06.10.2022.- 14.10.2022. 
Stiglo je 6 zamolbi koje su potpune i pravovremene. Zamolbe je podnijelo 5 odgojiteljica koje 
već rade u vrtiću na zamjenama, od toga jedna odgojiteljica S. Radoslavić (Pavković) koja je 
odustala od natječaja. Jedna odgojitelja Ema Vučnik (pripravnica) je zbog hitne potrebe  
primljena na određeno vrijeme u zamjenu za nenazočnu odgojiteljicu od 03.11.2022. 

Nakon provedenog glasovanja članice Upravnog vijeća jednoglasno donose 
odluku da se od 03.11.2022. radni odnos na određeno vrijeme zasnuje sa: 

1. Enom Božić, - od 3.11.2022. do povratka Nataše Barišić 
2. Matejom Halić, - od 08.11.2022. do povratka Marine Kunovec. 
3. Rosanom Šolman,-  od 03.11.2022. do povratka Zvjezdane Pokrajac Habuš 
4. Janjom Petrom  Vulić- 03.11.2022. do povratka Martine Kosovel. 

 Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku da  radnicama koje su primljene po 
natječaju prestane radni odnos sa danom 02.11.2022. kako slijedi: 

1. Eni Božić – radni odnos do povratka Tamare Moguljak 



2. Janji Petri Vulić – radni odnos do povratka Ivane Šimurina 
3. Rosni Šolman – do okončanja natječajnog postupka 

Odgojiteljica Mateja Halić radi na određeno vrijeme do povratka na rad Martine 
Ceković ali ne dulje od 60 dana (07.11.2022.) 
 
 
Ad.3. 

Natječaj za upražnjeno radno mjesto odgojitelja  – 1 izvršitelj  na neodređeno  vrijeme  
bio je objavljen  na web stranici i oglasnoj ploči HZZ i Vrtića od 17.10.2022.- 25.10.2022. 
Stiglo je 6 zamolbi, od čega 5 zamolbi potpunih i pravovremenih. Jedna zamolba je 
nepotpuna. 

Nakon provedenog glasovanja članice Upravnog vijeća jednoglasno donose 
odluku o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme sa Dalijom Marijanović. 
 
Ad.4. 

Natječaj za upražnjeno radno mjesto  pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju – 7 
izvršitelja na određeno  vrijeme do 31.08.2023. bio je objavljen  na web stranici i oglasnoj 
ploči HZZ i Vrtića od 26.09.2022.- 04.10.2022. Stiglo je 25 zamolbi do kojih  je 21 potpuna i 
pravovremena.  

Nakon provedenog glasovanja članice Upravnog vijeća jednoglasno donose 
odluku da se sa Radmilom Drnić i Kristinom Šimprec zasnuje radni odnos na radnom 
mjestu pomoćni radnik za njegu skrb i pratnju na određeno vrijeme do 31.08.2022. 
 
 
Ad.5.  
 V.d ravnateljica je izvijestila članice da je stiglo Rješenje prosvjetne inspekcije 
(članice dobile putem maila) da je Vrtić zatražio provjeru vjerodostojnosti svjedodžbe 
sukladno Rješenju, te da će se radniku anexom ugovora uskladiti naziv radnom mjesta 
Zdravka Antolića sa Godišnjim planom i programom te Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada DV „Trešnjevka“. 
 Predsjednica Upravnog vijeća izvijestila je članice da je danas 02.11.2022. s gđom. 
Adamović  razgovarala glede dopisa koji su dostavljeni Upravnom vijeću od strane sindikata 
SOOH, udruge Mobing stop i udruge Sidro.  
 Članice su dogovorile da će sastaviti zajednički odgovor koji će onda dostaviti. 
 
 
Sjednica završena u 17.30 sati. 
 
       Predsjednica Upravnog vijeća: 
 
       Martina Kokot 
 
KLASA: 601-02/22-05/14 
URBROJ:251-598-04-22-2 
Zagreb, 02.11.2022. 
 
 
 
  
  


