ZAPISNIK
sa 57. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, održane dana
07.11.2016. godine, u prostorijama Vrtića s početkom u 17,00 h.
PRISUTNI:

Članovi Upravnog vijeća: Tajana Broz, Jasna Vnuk, Brankica Krsnik

Zamjenica ravnateljice: Valentina Galic
Zapisničarka: Lidija Žučko
Predsjednica UV-a lijepo je pozdravila sve nazočne te je predložila sljedeći

Dnevn i

red:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 55. i 56. sjednice Upravnog vijeća
2. Razmatranje pristiglih zamolbi po objavljenom natječaju za zapošljavanje odgojitelja
na određeno puno radno vrijeme te donošenje odluke o izboru i zapošljavanju istih.
3. Razmatranje pristiglih zamolbi po objavljenom natječaju za zapošljavanje stručnog
suradnika/ce na neodređeno nepuno radno vrijeme te donošenje odluke o izboru i
zapošljavanju istog/e.
4. Donošenje Odluke o osobno uvjetovanom otkazu ugovora o radu za Ivanku Mrkus
5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za računovodstvenog djelatnika zbog
odlaska Ivanke Mrkus u mirovinu
6. Donošenje prijedloga o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada
7. Razno
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen te se prešlo na rad po točkama.
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 55. i 56. sjednice Upravnog vijeća
Nitko nije imao primjedbe na zapisnike te su isti jednoglasno prihvaćeni.

Ad. 2. Razmatranje pristiglih zamolbi po objavljenom natječaju za zapošljavanje
odgojitelja na određeno puno radno vrijeme te donošenje odluke o izboru i
zapošljavanju istih.
Zamjenica ravnateljice obavijestila je sve prisutne članove UV-a da su na natječaj pristigle
zamolbe dviju kandidatkinja: Suzane Jazbec i Tajane Osredečki. Navedene kandidatkinje već
rade kao zamjene za odgojiteljice te je zamjenica ravnateljice predložila da Suzana Jazbec i
dalje mijenja Goranku Špiljak, a Tajana Osredečki Zdravku Drožđan do njihova povratka na
rad.
Nitko od prisutnih nije imao nikakvih pitanja ni primjedbi na prijedlog gđice Galic, te su
jednoglasno donijeli:

1.
Odluku da se sa Suzanom Jazbec potpiše Ugovor o radu na određeno puno radno
vrijeme (8h dnevno – 40h tjedno) do povratka radnice Goranke Špiljak na rad
2.
Odluku da se sa Tajanom Osredečki potpiše Ugovor o radu na određeno puno radno
vrijeme (8h dnevno – 40h tjedno) do povratka radnice Zdravke Drožđan na rad

Ad. 3. Razmatranje pristiglih zamolbi po objavljenom natječaju za zapošljavanje
stručnog suradnika/ce na neodređeno nepuno radno vrijeme te donošenje odluke o
izboru i zapošljavanju istog/e.
Svim članovima Upravnog vijeća dostavljen je popis prijavljenih kandidata sa napomenama
koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. Na natječaj su se prijavile tri kandidatkinje od kojih
nijedna nema položen stručni ispit za područje predškolskog odgoja.
Gđa Broz je napomenula da je Valentina Galic odstažirala u našem Vrtiću te da joj predstoji
još samo polaganje stručnog ispita. Već je upoznata sa djecom te radom u Vrtiću i zbog toga
je predložila da Valentina nastavi raditi na mjestu stručnog suradnika, uz uvjet polaganja
stručnog ispita unutar godine dana od potpisivanja Ugovora o radu na neodređeno vrijeme.
Gđa Vnuk i gđa Krsnik su se složile sa prijedlogom predsjenice UV-a te je jednoglasno
donešena Odluka da se sa Valentinom Galic potpiše ugovor o radu na poslovima
stručnog suradnika na neodređeno vrijeme, na pola radnog vremena (20 sati tjedno, 4
sata dnevno) uz uvjet polaganja stručnog ispita unutar godine dana od potpisivanja
ugovora.
Ad. 4. Donošenje Odluke o osobno uvjetovanom otkazu ugovora o radu za Ivanku
Mrkus
Zamjenica ravnateljice obavijestila je sve prisutne da je napokon stigla Obavijest o
pravomoćnosti Rješenja HZMO kojim se Ivanki Mrkus zbog djelomičnog gubitka radne
sposobnosti priznaje pravo na invalidsku mirovinu te da su zadovoljeni uvjeti za raskid
Ugovora o radu. Kako radnica ima pravo na otpremninu u iznosu od 30.300,00 kn, a navedena
sredstva nisu u financijskom planu, gđa Broz je predložila da se sa gđom Ivankom pokuša
dogovoriti isplata u ratama te da se uputi upit Osnivaču zbog isplate gore navedenih sredstava
van okvira financijskog plana.
Jednoglasno je donešena Odluka o raskidu radnog odnosa Ivanki Mrkus sa danom
08.11.2016. godine putem Odluke o redovitom osobno uvjetovanom otkazu ugovora o radu.
Ad. 5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za računovodstvenog djelatnika zbog
odlaska Ivanke Mrkus u mirovinu
Zamjenica ravnateljice objasnila je prisutnima da Lidija Žučko koja radni kao zamjena na
poslovima računovodstveno-administrativnog radnika, ima Ugovor o radu na određeno
vrijeme do 11.12.2016. godine te da bi do tada trebalo objaviti natječaj i obaviti sve
pripremne radnje vezane uz natječaj kako bi Upravno vijeće do tada moglo donijeti Odluku o
zapošljavanju računovodstvenog radnika na neodređeno vrijeme.
Svi prisutni članovi Upravnog vijeća donijeli su jednoglasno Odluku da se sa danom
16.11.2016. god. raspiše natječaj za radno mjesto RAČUNOVODSTVENOADMINISTRATIVNI RADNIK – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme
(6 sati dnevno, 30 sati tjedno).

Ad. 6. Donošenje prijedloga o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada
Predsjednica UV-a je podsjetila sve prisutne da je Osnivaču poslan Prijedlog financijskog
plana u kojem su predviđene plaće za ravnatelja u punom radnom vremenu, ½ odgojitelja i
cijelog računovodstvenog radnika. Već je prije usuglašeno mišljenje da bi ravnatelj Vrtića
zbog zahtjevnosti i obima poslova koje obavlja trebao raditi puno radno vrijeme. Ravnateljica
je do sada obavljala poslove ravnatelja na pola radnog vremena te poslove odgojitelja na pola
radnog vremena, ali je primala punu plaću ravnatelja. Financijskom planom je obuhvaćeno
zapošljavanje odgojitelja na pola radnog vremena koji bi popunio satnicu koju je do sada
odrađivala ravnateljica. Puno radno vrijeme za računovodstvenog radnika traži se zbog sve
većeg obima tajničkih i administrativnih poslova te bi zbog toga trebalo izmijeniti omjer
poslova u sistematizaciji radnih mjesta u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te
bi on trebao biti 0,5 – računovodstveni poslovi te 0,5 - tajnički i administrativni poslovi.
Svi prisutni članovi su se složili te donijeli Prijedlog da se izmijeni članak 9. Pravilnika u
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada koji se odnosi na razradu poslova
računovodstveno-administrativnog radnika u omjeru 0,5 (računovodstveni poslovi) :0,5
(tajnički poslovi).
Prijedlog izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te Zahtjev za zapošljavanje
odgojitelja na pola radnog vremena i povećanje satnice računovodsvenog radnika na puno
radno vrijeme treba dostaviti Osnivaču na dobivanje suglasnosti.

Ad. 7. Razno
Nije bilo daljnjih pitanja te je sjednica je završila u 19,00 h.

Zapisničarka:
Lidija Žučko

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tajana Broz

