
DJE.JI VRTIC DUGA

ZAGREB, I.FERENS'ICA 90

KLASA: 60t -02121-05/04
URBROJ: 25 I -573 -04-21 -03

Zagreb,22.03.2021.

IZYODIT, ZAPISNIKA

S 30. sjednice Upravnog vijeia Djedjeg vrtida Duga odrZane dana 22.03.2021. godine
(ponedjeljak), s podetkom u 7:00 sati u odgojiteljskoj sobi na centralnom objektu I.Feren5dica
90.

Nazodni dlanovi Upravnog vijeia:

1. Ante Mravak, dlan predstavnik Osnivada

2. Silvija OrmoZ, dlan predstavnik Osnivada
3. Snjeiana Rosandid, predsjednica Upravnog vijeia, predstavnica odgojitelja i strudnih

suradnika Djedjeg vrtida Duga
4. Zvonimir Sapor, dlan predstavnik roditelja

Odsutni dlanovi Upravnog vije6a:
1 Biserka Ka5nar, dlan predstavnik Osnivada

Ostali nazodni:
1. Nata5a Slami6, ravnatelj ica
2. Marija Kolomejac - tajnica, zapisnidar

Predsjednica Upravnog vijeia SnjeZana Rosandi6 otvorila je sastanak i predloZila Upravnom
vijedu sljedeii dnevni red s dopunama:

DNE\TNI RED

l. Y eifrkacija Zapisnika s prethodne 29. sjednice Upravnog vije64 odrZane dana
26.02.2021te verifikacija Zapisnika s 28. sjednice Upravnog vije6a odrZane dana
29.01.2021. godine.

2. Dono5enje Odluke o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica, 1 izvrsitelj/ica na
odredeno, puno radno wijeme temeljem natjedaja od 24.02. do 04.03.202L godine.

3. Dono5enje Odluke o izboru kandidata za radno mjesto spremat/ica, I izvr5itelj/ica na
odredeno, pnno radno vrijeme temeljem natjedaja od 24.02. do 04.0j.202L godine.

4. Dono5enje Odluke o sporazunnom preuzimanju radnika temeljem dl. 20. Kolektivnog
ugovora za zaposlene u pred5kolskim ustanovama Grad a Zagreba.

5. Donolenje Odluke o raspisivanju natj e(aja za radno mjesto odgojitelj/ica, l
izvrSitelj/ica na odredeno, puno radno vrijeme.



6. Dono5enje Odluke o raspisivanju natjedaja za radno mjesto spremad/ica, 1

izvr5itelj/ica na odredeno, puno radno vrijeme.
7. DonoSenje Odluke o raspisivanju natj eLaja za radno mjesto spremad/ica, I

izvrSitelj/ica na odredeno, puno radno vrijeme.
8. Obavijesti

PredloZeni dnevni redjednoglasno je usvojen.

Ad 1.)

Na prijedlog SnjeZane Rosandid, predsjednice Upravnog vije64 jednoglasno se verificira
Zapisnik s ptethodne 29. sjednice Upravnog vijeia, odriane dana26.02.2021te se verificira
Zapisnik s 28. sjednice Upramog vije6a odrZane dana29.01.2021. godine.

Ad 2.)
ODLUKA: Upravno vijeiejednoglasno donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa s Martinom
Palaii, na radno mjesto odgojitelj/ic4 na odredeno puno radno vrijeme, zanjena.

Ad 3.)
ODLUKA: Upravno vijeie jednoglasno donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa sa Zeljkom
Sagolj, na radno mjesto spremad/ic4 na odredeno puno radno vrijeme, zamjena.

Ad 4.)
ODLUKA: Upravno vijede jednoglasno prihvaia zahtjev o prijelazu djelatnice Djedjeg vrti6a
Sopot Terezije Krajnovii u Djedji vrti6 Duga, za radno mjesto tajnik/c4 na neodreileno, puno
radno wijeme temeljem dl. 20. Kolektivnog ugovota za zaposlene u predlkolskim ustanovama
Grada Zagreba.

Ad s.)
ODLUKA: Upravno vije6e jednoglasno donosi odluku o raspisivanju natj edaja za radno
mjesto odgojitelj/ic4 I izvrSitelj/ic4 na odredeno, puno radno vrijeme.

Ad 6.)
ODLUI(A: Upravno vije6e jednoglasno donosi odluku o raspisivanju natj etaja zarudno
mjesto spremad/ica, 1 izvr5itelj/ica, na odredeno, puno radno vrijeme.

Ad 7.)
ODLUKA: Upravno vije6e jednoglasno donosi odluku o raspisivanju nad ed,aja za radno
mjesto spremad/ica, I izvrSitelj/ica, na odredeno, puno radno vrijeme.

Sjednicaje zavrlena u 07:45 h
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