
 
ZAPISNIK 

  sa  15. sjednice Upravnog vijeća održane  09.11. 2022. 
           u 16:00 sati, u objektu  Badalićeva 24  
 
Nazočni :Martina Podboj, Dijana Ikanović i Mila Marina Burger, Martina Kokot, Mateja 
Čukušić putem ZOOM-a, zamjenik predsjednice sindikata (SOOH) Stjepan Robina, 
voditeljica računovodstva,  v.d. ravnateljica Martina Burazer, tajnica Vanja Miloš, 
 
 
 
       D n e v n i   r e d :   
 

1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za iduće 2 

godine 
3. Razmatranje i  donošenje odluke o raspisivanju natječaja na određeno vrijeme zamjena 

odgojitelja 
4. Razmatranje i  donošenje prijedloga usklađivanja dokumenata s Godišnjim planom i 

programom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
„Trešnjevka  i ugovora o radu zaposlenika Zdravka Antolića po rješenju prosvjetne 
inspekcije 

5. Otvaranje i razmatranje molbi na natječaj za ravnatelja 
6. Pitanja i prijedlozi. 

 
 

Predsjednica  Upravnog vijeća konstatirala   je nazočnost članova Upravnog vijeća, v.d. 
ravnateljice, voditeljice računovodstva, tajnice u svojstvu zapisničara i zamjenika 
predsjednika sindikata. Gđa.Podboj predložila je da točka 4. Dnevnog reda bude 2. točka 
odmah iza verifikacije Zapisnika, te da onda slijede otale točke.  

Dnevni red  jednoglasno je  usvojen, te glasi:  
1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje i  donošenje prijedloga usklađivanja dokumenata s Godišnjim planom i 

programom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
„Trešnjevka  i ugovora o radu zaposlenika Zdravka Antolića po rješenju prosvjetne 
inspekcije 

3. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za iduće 2 
godine 

4. Razmatranje i  donošenje odluke o raspisivanju natječaja na određeno vrijeme zamjena 
odgojitelja 

5. Otvaranje i razmatranje molbi na natječaj za ravnatelja 
6. Pitanja i prijedlozi. 

 
  

 
Ad.1. 
 Zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća  članice su dobile putem maila. 
Nakon provedenog glasovanja Zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća  jednoglasno je 
usvojen. 
 



 
 
Ad.2. 
  
 Nakon provedenog glasovanja članice Upravnog vijeća jednoglasno su usvojile 
prijedlog izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu u dijelu popis i opis 
poslova, te će se prijedlog putem Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade 
dostaviti gradonačelniku na suglasnost. 
 Nakon provedenog glasovanja članice Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju 
izmjenu Godišnjeg plan i programa rada Vrtića u Tablici: Plan potrebnih radnika za 
2022/23 pod toč.19. domar-ložač (grijanje preko toplane). 
 
Ad.3. 
 Voditeljica računovodstva i financija podnijela je izvješće o izradi Financijskog plana 
za razdoblje 2023.-2025. godine. 

Na sjednici je ustanovljeno da su problemi financijskog plana na više razina — jedna 
je veliko kašnjenje uplata od strane državnih institucija, drugo su velike zatezne kamate 
gradskih firmi koje vrtiću pružaju usluge na mjesečnoj razini te kašnjenje uplata roditelja kao 
jedan od ovih problema koje bi na razini Grada Zagreba za sve trebalo riješiti jednako.  

Nakon provedene rasprave članice su pristupile glasovanju za usvajanje Financijskog 
plana za razdoblje 2023.-2025. Predsjednica Upravnog vijeća je suzdržana od glasovanja 
jer nju kao zaposlenicu vrtića koja predstavlja sve zaposlenike vrtića brine realnost, 
kako će se osigurati kontinuirani rad vrtića ako sredstva neće biti dostatna. Ostale 
članice Upravnog vijeća su usvojile Financijski plan za 2023.-2025. tako da je 
Financijski plan usvojen sa 4 glasa za i 1 suzdržanim glasom. 
  
Ad.4.  
 V.d ravnateljica je izvijestila članice da se odgojiteljica Tina Bebić nalazi na dugom 
bolovanju sa neizvjesnim povratkom te je potrebno donijeti odluku o raspisivanju natječaja na 
određeno vrijeme do povratka Tine Bebić na rad. U njezinoj zamjeni radile su odgojiteljice 
temeljem odluke ravnateljice do 60 dana.  
 Članice jednoglasno donose odluku o raspisivanju natječaja na određeno vrijeme 
– zamjena za Tinu Bebić (do njezinog povratka na rad). 
  
Ad. 5. 
 Natječaj za ravnatelja DV Trešnjevka objavljen je u Narodnim novinama dana 
12.10.2022., u roku od 15 dana do 27.10.2022. mogle su se predavati zamolbe na natječaj. 
 Članice Upravnog vijeća utvrdile su da je stiglo ukupno 6 zamolbi, da su sve 
pravovremeno predane. Pristupilo se otvaranju zamolbi, te je utvrđeno: 
 Članice Upravnog vijeća su utvrdile da je: 
-  zamolba Nataše Vidović nepotpuna jer nedostaje uvjerenje da se protiv nje ne vodi kazneni 
postupak (ne stariji od dana objave natječaja), 
- zamolba Natalije Pećarić je potpuna ali uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak je izdan 
16.10.2022., uvjerenje da se  ne vodi prekršajni postupka je od 14.10.2022., uvjerenje Centra 
za socijalnu skrb da nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta je od 13.10.2022. što je u 
suprotnosti s natječajem, tj. navedena uvjerenja ne smiju biti starija od dana objave natječaja, 
a natječaj je objavljen 17.10.2022. u Narodnim novinama. 
 U prisustvu članica Upravnog vijeća tajnica je kandidatkinje čije zamolbe su bile 
potpune pozvala telefonom da dođu na razgovor u petak 11.11.2022. Razgovori sa članicama 



Upravnog vijeća  provoditi će se u objektu Badalićeva 24 na III katu. Pozivi za razgovor 
kandidatkinjama će biti dostavljeni i mailom.  
 
Sjednica završena u 19.00 sati. 
 
       Predsjednica Upravnog vijeća: 
 
       Martina Kokot 
 
KLASA: 601-02/22-05/15 
URBROJ:251-598-04-22-2 
Zagreb, 09.11.2022. 
 
 
 
  
  
 


