
ZAPISNIK 
s 17. sjednice Upravnog vijeća, održane  21. 11. 2022. 

u 16, 00 sati, u objektu  Badalićeva 24 
 
Nazočni: Mateja Čukušić, Mila Marina Burger, Dijana Ikanović,Martina Kokot, v.d. ravnateljica  
                Martina Burazer, tajnica Vanja Miloš 
Nenazočni : Martina Podboj 
Dnevni red:  

1. Verifikacija zapisnika sa 15.  i 16. sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje i usvajanje, te donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg 

vrtića „Trešnjevka“ 
3. Razmatranje i  donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa  na određeno vrijeme na 

radnom mjestu odgojitelja temeljem raspisanog natječaja 
4. Razmatranje i donošenje odluke o zasnivanju radno odnosa na određeno na radnom mjestu 

zdravstvene voditeljice 
5. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju natječaj za logopeda određeno 
6. Pitanja i prijedlozi. 
7.  

Ad.1. 
  Zapisnici sa 15. i 16. sjednice Upravnog vijeća  jednoglasno su usvojeni. 
 
Ad.2. 
 U skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  
NN:57/22. potrebno je izvršiti izmjene i dopune Statuta Vrtića. Gradski ured za obrazovanje, 
sport i mlade dostavio je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta, te za članove 
Upravnog vijeća organizirao zajednički sastanak putem aplikacije  s ciljem predstavljana 
predloženih izmjena i dopuna Statuta. Predloženi Prijedlog  odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta članice su dobile putem maila. 
 Nakon provedene rasprave članice jednoglasno donose Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Trešnjevka“ , a koji će se dostaviti Gradskom 
uredu za obrazovanje, sport i mlade na daljnje postupanje. 
 
A3.  

Natječaj za upražnjeno radno mjesto odgojitelja – 1 izvršitelj  na određeno  vrijeme 
(zamjena za odgojiteljicu Martinu Ceković) bio je objavljen  na web stranici i oglasnoj ploči 
HZZ i Vrtića od 07.-15.11.2022. Stigle su  3 zamolbe potpune i pravovremene od kojih jedna 
kadidatkinja nema odgovarajuću stručnu spremu, jedna kandidatkinja se javila telefonom da 
odustaje jer je dobila posao u drugom vrtiću.  
Tri zamolbe su nepotpune nedostaje uvjerenje prekršajnog suda, a na jednoj nije vidljivo kada je 
predana na pošto tj. nema poštanskog žiga kada i gdje je predana na poštu. 

Nakon provedenog glasovanja članice Upravnog vijeća jednoglasno donose odluku 
da se Dorom Tomljanović  zasnuje radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice 
Martine Ceković na rad. 

Članice donose odluku da se Dori Tomljanović prekine dosadašnji radni odnos 
zamjena za Jelenu Cenčić zbog okončanja natječaja i donošenja odluke Upravnog vijeća. 
 



 
Ad.4. 

 Natječaj za upražnjeno radno mjesto zdravstveni voditelj – 1 izvršitelj  na određeno  
vrijeme (zamjena za Ljiljanu Smontara) bio je objavljen  na web stranici i oglasnoj ploči HZZ i 
Vrtića od 09.-17.11.2022. Stiglo je  5  zamolbi koje su potpune i pravovremene , a 1 zamolba je 
nepotpuna nema potvrde da može samostalno obavljati rad, sukladno čl. 15. Zakona o sestrinstvu 
koju izdaje Hrvatska komora medicinskih sestara. 
Razgovor s kandidatkinjama provele su Đurđica Grozdanović, KameaJaman i Martina Burazer. 
Svim su kandidatkinjama postavljeno je 5 istih pitanja te je Edina Kral pokazala dobru 
motivaciju, znanja i vještine koje su potrebne na radnom mjestu zdrav. voditelja. 

Nakon provedenog glasovanja članice Upravnog vijeća jednoglasno donose odluku 
da se sa Edinom Kral zasnuje radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice 
Ljiljane Smontare na rad. 

Članice donose odluku da se Edini Kral  prekine dosadašnji radni odnos na 
određeno vrijeme do  60 dana zamjena za Ljiljanu Smontara zbog okončanja natječaja i 
donošenja odluke Upravnog vijeća. 
 
Ad. 5. 
 Tajnica je izvijestila o potrebi donošenja odluke o raspisivanju natječaja za upražnjeno 
radno mjesto logopeda na određeno vrijeme do povratka Martine Burazer na rad koja je 
predložena za imenovanje ravnatelja. Dosadašnja logopedinja radila je do 30.11.2022. temeljem 
suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade zbog povećanog broja djece s PP. Do 
konačne odluke o imenovanju logopedinja će raditi na temelju odluke ravnatelja do 60 dana. 
 Članice jednoglasno donose odluku da će biti potreba raspisivanja natječaja za 
logopeda na određeno vrijeme nakon dobivanja odluke o imenovanju ravnatelja. 
 
Ad.6. 
 V.d. ravnateljica izvijestila je članove Upravnog vijeća da su završeni radovi na 
prenamjeni prostora, te da su od danas 21.11.2022. krenule sa radom dvije jasličke odgojno-
obrazovne skupine u novo uređenim prostorima – upisana djeca koja su do 31.08.2022. imala 
godinu dana ali nije bilo mjesta za njihov smještaj. Nekoliko djece je odustalo, ali zbog velikog 
broja djece koja pune godinu dana nakon 01.09.2022. i zbog potrebe približavanju broja djece u 
skupinama u skladu s  Državnim pedagoškim standardom u postojeće skupine ne bi se upisivala 
nova djeca. 
 Članice Upravnog vijeća upoznate su da je od Ministarstva znanosti i obrazovanja 
zatražena suglasnost na redoviti cjelodnevni program odgojno-obrazovnog rada za djecu rane i 
predškolske dobi sa 22 odgojno obrazovne skupine.  
 Članice Upravnog vijeća donose odluku da se u postojeće skupine ne upisuju nova 
djeca kako bi Vrtić što prije mogao poštivati Državni pedagoški standard.  
 Vrtić je od jednog roditelja dobio značajnu donaciju didaktičke opreme i namještaja za 
potrebe skupine (interaktivne dječje stoliće, dva poličara, centar malog majstora, kuhinjica, šator, 
ploča, linija) te ostalog potrošnog materijala (bojice, flomasteri itd). Drugi roditelj iz iste skupine 
donirat će ličenje prostorije. 
   
 
 



Sjednica završena u 17.00 sati. 
 
Zapisničar:        Predsjednica Upravnog vijeća: 
Vanja Miloš                                                                            Martina Kokot 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


