
Dječji vrtić “En ten tini“ 

144. brigade Hrvatske vojske 8 

10 360 Sesvete 

KLASA: 601-02/19-08/08 

URBROJ: 251-607-04-19-3 

Sesvete, 19.06.2019. 

P O Z I V 

Na temelju čl. 39. st. 2. Statuta Dječjeg vrtića „En ten tini“ sazivam 18. sjednicu Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića „En ten tini“ koja će se održati 18.06.2019. godine s početkom u 17,00 

sati u Vijećnici Dječjeg vrtića „En ten tini“. 

Predlažem slijedeći dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća 

2. Izvješće Ravnatelja o radu Vrtića i izvršavanju odluka Upravnog vijeća u periodu 

između dvije sjednice   

3. Donošenje Ljetnog plana i programa rada Dječjeg vrtića  „En ten tini“ 

4. Donošenje odluke o korištenju godišnjeg odmora od strane ravnateljice 

5. Donošenje odluke o imenovanju zamjenika/ce ravnateljice za vrijeme korištenja 

godišnjeg odmora 

6. Donošenje odluke o Zahtjevu za sporazumni prekid radnog odnosa s T. C. 

7. Donošenje odluke o prestanku radnog odnosa temeljem redovnog otkaza do strane 

radnika za D. B. 

8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja na neodređeno puno radno vrijeme za 

stručnog suradnika – rehabilitatora, 1 izvršitelj (zamjena za T. C.) 

9. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja na neodređeno puno radno vrijeme za 

odgojitelja, 1 izvršitelj (zamjena za D. B.) 

10. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja na određeno puno radno vrijeme za 

računovodstveno administrativnog djelatnika, 1 izvršitelj (zamjena za A. A. L.) 

11. Razmatranja i donošenje odluka o zaprimljenim žalbama na rezultate upisa prema 

odluci Upisne komisije za pedagošku godinu 2019/2020. 

12. Donošenje odluke o povećanju plaće ravnateljice za 20% temeljem čl. 55. Kolektivnog 

ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba 

13. Razno 

Predsjednica Upravnog vijeća: 

Jelena Korbar, odgojitelj predškolske djece 

 

U skladu s čl. 10 st. 12 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića „En ten tini“ objavljuje:  

 

Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „En ten tini“ 
sa 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića En ten tini, održane 18.06.2019. s početkom u 

17.00 sati. 

Redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda, prisustvom svih članova, donesene 

su sljedeće odluke:  

Ad1. 

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad 3. 

Upravno vijeće donosi jednoglasnu 

ODLUKU 



o donošenju Ljetnog plana i programa rada DV En ten tini za 2019. godinu. 
Ad 4. 
Upravno vijeće donosi jednoglasnu 

ODLUKU 
o korištenju godišnjeg odmora ravnateljice za 2019. godinu. 

Ad 5. 
Upravno vijeće jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o imenovanju zamjenika ravnateljice za vrijeme odsutnosti ravnateljice radi korištenja 

godišnjeg odmora i to: 

 od 01.07. do 26.07.2019. zamjenicom ravnateljice imenuje se S.M, stručna suradnica 

- pedagoginja; 

 od 29.07. do 27.08.2019. zamjenicom ravnateljice imenuje se M.D., stručna suradnica 

- psihologinja. 

Ad 6. 
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo  

ODLUKU 

o sklapanju Sporazuma o prestanku radnog odnosa s djelatnicom T.C.  

Ad 7.  
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo  

ODLUKU 

o prestanku radnog odnosa temeljem redovnog otkaza radnika za radnicu D.B.  

Ad 8. 
 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog suradnika – rehabilitatora na neodređeno 

puno radno vrijeme, 1 izvršitelj. 

 
Ad 9. 
Upravno vijeće jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme, 1 

izvršitelj. 

Ad 10. 
Upravno vijeće jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto administrativno računovodstvenog djelatnika na 

određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj. 

Ad 11. 
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo:  

ODLUKU 

kojom odbija kao neosnovanu žalbu roditelja N.L. te potvrđuje odluku Upisne komisije.  

ODLUKU 

kojom odbija kao neosnovanu žalbu roditelja M.M. te potvrđuje odluku Upisne komisije. 

ODLUKU 

kojom odbija kao neosnovanu žalbu roditelja T.M. te potvrđuje odluku Upisne komisije. 

ODLUKU 

kojom odbija kao neosnovanu žalbu roditelja E.M. te potvrđuje odluku Upisne komisije. 



ODLUKU 

kojom odbija kao neosnovanu žalbu roditelja R.H. te potvrđuje odluku Upisne komisije.  

ODLUKU 

kojom odbacuje kao nepravodobnu žalbu roditelja V.Z. te potvrđuje odluku Upisne komisije. 

Ad 12. 
Upravno vijeće je donijelo jednoglasnu 

ODLUKU 

o povećanju plaće ravnateljice za 20% temeljem čl. 55. Kolektivnog ugovora za zaposlene u 

predškolskim ustanovama Grada Zagreba, te temeljem odobrenja Gradskog ureda za 

obrazovanje Grada Zagreba, u slučaju izricanja novčane kazne ravnateljici kao odgovornoj 

osobi vrtića od strane prosvjetne inspekcije. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća: 

Jelena Korbar, odgojitelj predškolske djece 


