
DJEČJI VRTIĆ VRBIK 
Šetalište Jurija Gagarina 10, Zagreb 
OIB: 08505654578 
 
KLASA: 601-02/21-05/01 
URBROJ: 251-565-04/62-21-09 
Zagreb, 1.6.2021. 

 
 

P O Z I V 
za 43. sjednicu 

 
Sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrbik održat će se u dvorani, u centralnom objektu Vrbik,  

Šetalište Jurija Gagarina 10, Zagreb, dana 
 

7.6.2021. (ponedjeljak) s početkom u 17:00 sati 
 

 
Predlažem sljedeći dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika s 42. sjednice Upravnog vijeća održane 26.4.2021. 
2. Izvješće o radu Vrtića između dvije sjednice Upravnog vijeća – po potrebi. 
3. Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu: 

a) spremačice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, zbog upražnjenog radnog mjesta (1 
izvršitelj, umjesto S. M.); 

b) odgojitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zbog zamjene odsutnih djelatnica R. Č. 
i T. S. (2 izvršitelja); 

4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto:  
a) odgojitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zbog zamjene odsutne djelatnice I. 

B. (1 izvršitelj); 
b) odgojitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zbog zamjene odsutne djelatnice N. 

V. (1 izvršitelj); 
c) odgojitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zbog zamjene odsutne djelatnice K. 

P. (ponavljanje natječaja temeljem članka 26. stavaka 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju) – 1 izvršitelj; 

d) ekonoma-vozača, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zbog zamjene odsutnog 
djelatnika M. P. – 1 izvršitelj. 

5. Razno.  
 

 

Molimo Vas da prisustvujete sjednici. 
 

Ukoliko ste spriječeni, molimo Vas da nam pravovremeno javite na gore navedene brojeve telefona ili e-mail adresu. 
 

Molimo Vas da, ukoliko imate povišenu tjelesnu temperaturu ili druge simptome bolesti, ne dolazite na sjednicu, te 
nam pravovremeno javite ako ne dolazite, kako bismo utvrdili imamo li kvorum.  
 

Zahvaljujemo na suradnji. 
 
 

Dostaviti:                                                                                           Predsjednica Upravnog vijeća 
1. članovi UV-a                                                                                 Danijela Blažanin 
2. oglasne ploče Vrtića 
3. ravnateljica 
  

 

Kontakt: 
Ravnateljica:                
Tajništvo:                     
Računovodstvo:           
Fax:      
E-mail:                        

 

 
01/6199-540 
01/6199-440 
01/6199-541 
01/6198-686 
vrtic-vrbik@zagreb.hr 


