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DJEČJI VRTIĆ VRBIK 
Šetalište Jurija Gagarina 10, Zagreb 
OIB: 08505654578 
Tel: 01/ 6199-540, 6199-440 
E-mail: vrtic-vrbik@zagreb.hr  
 

KLASA: 601-02/21-05/01 
URBROJ: 251-565/02-21-08 
Zagreb, 27.4.2021. 

 

ZAPISNIK 
s 42. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrbik, Zagreb 

održane dana 26.4.2021. u dvorani Vrtića, Šetalište J. Gagarina 10, Zagreb 
 
Početak rada: 17:05 sati 
Prisutni članovi Upravnog vijeća: D. Blažanin, K. Vuk, M. Šimrak. 
Odsutni:  M. Hrženjak, I. Lukač. 
Ostali prisutni: ravnateljica D. Crnković, tajnica M. Malinić, voditeljica računovodstva D. Jandroković. 
 
Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: UV) otvara predsjednica D. Blažanin. Utvrđuje da su prisutna tri člana UV-a, te se jednoglasno 
mogu donositi odluke.  
 
Predlaže se dopuna dnevnog reda u točki 4. dodavanjem točke d) i izmjena točke 3. Izvješće: Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 
za razdoblje siječanj-ožujak 2021. Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika s 41. sjednice Upravnog vijeća održane 17.3.2021. 
2. Izvješće o radu Vrtića između dvije sjednice Upravnog vijeća – po potrebi. 
3. Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje siječanj-ožujak 2021. 
4. Izvješće o isplaćenim stimulacijama za razdoblje siječanj - ožujak 2021. 
5. Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2021./2022. 
6. Donošenje odluke o zahtjevu za sporazumnim raskidom radnog odnosa Iskre Vostrel Prpić zbog prelaska na drugo radno mjesto. 
7. Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu: 

a) spremačice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, zbog upražnjenog radnog mjesta odlaskom G. P. na 
drugo radno mjesto (1 izvršitelj); 

b) stručnog suradnika – defektologa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zbog zamjene odsutne djelatnice I. Đ. 
S:; ponavljanje natječaja u skladu s člankom 26., stavkom 5. Zakona o predškolskom, odgoju i obrazovanju (1 izvršitelj); 

c) odgojitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom zbog zamjene odsutne djelatnice V. S. T. (1 izvršitelj). 
8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto:  

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 odsutne djelatnice R. Č. (1 izvršitelj); 
c) odgojitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zbog zamjene odsutne djelatnice T. S. (1 izvršitelj); 
d) odgojitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom zbog prestanka radnog odnosa djelatnice I. V. P. (1 

izvršitelj). 
9. Donošenje odluke o danima godišnjeg odmora za 2021. godinu za ravnateljicu D. Crnković.  
10. Razno.  

 
Ad 1. 
Jednoglasno je verificiran zapisnik s 41. sjednice Upravnog vijeća održane 17.3.2021. 
 
Ad 2. 
Ravnateljica obavještava članove UV-a o stanju sa zaraženim osobama u DV Vrbik. Imamo više zaraženih odgojitelja i spremačica što je 
otežavalo organizaciju rada, no polako se vraćaju iz samoizolacije i izolacije. 
Imali smo sastanak s predsjednkom Gradske četvrti Trnje i predstavnicom iz Zrinjevca, koja je u više navrata bila u našem vrtiću. Upitani smo 
što nam je prioritet u pogledu uređenja okoliša i igrališta vrtića. Ravnateljica smatra da je jaslički dio u područnom objektu Poljane prioritet i za to 
smo zatražili informativnu ponudu koja je iznosila otprilike 60.000 kuna – to smo predali Gradskoj četvrti. Obećali su o tome raspraviti na sjednici 
te se povratno javiti. Radi se o građevinskim radovima uređenja igrališta te nakon toga Zrinjevac treba postaviti antistres podloge.  
K. Vuk: smatra da se bez problema može provesti postupak jer se, zbog manjeg iznosa, ne provodi javna nabava.  
Ravnateljica: ukoliko se ne jave, poslat ćemo zahtjev ponovno.  
 

Ad 3. 
D. Jandroković: u tablici koja je dostavljena uz poziv za sjednicu prikazano je izvršenje proračuna za razdoblje siječanj – ožujak 2021.g.  Prihodi 
ostvareni iz proračuna za prvo tromjesečje čine 26% planiranih sredstava za 2021. godinu, dok je od vlastitih prihoda ostvareno 39%. Rashodi 
iz proračuna čine 26.22 % planiranih, a iz vlastitih prihoda 23%. 
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Izvor 43 Prihodi za posebne namjene je novina – uplate roditelja koje se uplaćuju na  račun Grada Zagreba od ove se godine evidentiraju u 
našim poslovnim knjigama prema dostavljenim podacima Gradskog ureda. Ukupni manjak po svim izvorima iznosi 1.580.529,00 kuna (nisu 
doznačena sredstva za plaću za ožujak).  
Na izvoru ''Pomoći'' nema evidentiranih stavaka, jer do sada još nismo zaprimili niti Rješenja za sufinanciranje predškole, djece s teškoćama i 
potencijalno darovite djece, pa slijedom toga nismo dobili niti sredstva.  
 

Ad 4. 
Ravnateljica: članovima UV-a je poslan izvještaj o stimulacijama isplaćenima za razdoblje siječanj – ožujak 2021.g. U tablici su prikazani svi 
radnici koji primaju stimulativni dio plaće, a zasebno su iskazani u druge dvije tablice posebni programi i Stručno-razvojni centar (SRC). U 
tablicama su prikazani i postoci stimulacije. Prati se realizacija satnice posebnih programa, a u SRC-u nisu svi djelatnici angažirani svaki 
mjesec, stoga se niti ne isplaćuje stimulacija za svaki mjesec svim djelatnicima.  
Od prihoda ostvarenih od posebnih programa 45 % isplaćeno je za stimulacije djelatnika, a od prihoda od SRC-a 35 % je isplaćeno za 
stimulacije. Ostatak sredstava koristi se za podmirenje računa, kako ne bismo plaćali kamate i kako ne bismo bili ovršeni. 
 
Ad 5. 
Jednoglasno je usvojen Plan upisa za pedagošku godinu 2021./2022. 
 
Ad 6. 
Jednoglasno se donosi odluka o prihvaćanju zahtjeva za sporazumnim raskidom radnog odnosa I.V.P.  s 2.5.2021. 
 
Ad 7. 
a) Jednoglasno se donosi odluka o zasnivanju radnog odnosa s Mirjanom Natalijom Vešligaj, na radnom mjestu spremačice, na neodređeno 
vrijeme s punim radnim vremenom, zbog upražnjenog radnog mjesta. 
 
b) Jednoglasno se donosi odluka o zasnivanju radnog odnosa s Teom Novački-Dugi, na radnom mjestu stručnog suradnika - defektologa, na 
određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zbog zamjene odsutne djelatnice. 
 
c) Jednoglasno se donosi odluka o zasnivanju radnog odnosa s Brunom Sumić, na radnom mjestu odgojitelja, na određeno vrijeme s punim 
radnim vremenom, zbog zamjene odsutne djelatnice. 
 
Ad 8. 
Jednoglasno se donosi odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto: 

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 odsutne djelatnice R. Č. (1 izvršitelj); 
c) odgojitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zbog zamjene odsutne djelatnice T. S. (1 izvršitelj); 
d) odgojitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom zbog prestanka radnog odnosa djelatnice I. V. P. (1 izvršitelj). 

 
Ad 9. 
Jednoglasno se donosi odluka o danima godišnjeg odmora za 2021. godinu za ravnateljicu D. Crnković: 3 dana. 

 
Ad 10. 
Nema potrebe za raspravom. 
 
Sjednica je završena u 17:30 sati. 
 
Zapisničar                                                                                                               Predsjednica UV-a 
Martina Malinić                                                                                      M.P.          Danijela Blažanin 
 

 


