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Z A P I S N I K 
s 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrbovec održane dana 14.3.2022. godine 
elektronskim putem. 

 
Gđa Novosel, predsjednica uputila je 14.3.2022. godine u 9.18 sati poziv za 13. 

(elektronsku) sjednicu Upravnog vijeća za 14. ožujak 2022. godine sa sljedećim 
 

D N E V N I M  R E D O M 
  
1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća održane 25. veljače 2022. godine. 
2. Donošenje Odluke o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno 

vrijeme.  
 

 
Dan je rok za glasanje po točkama dnevnog reda do 14. ožujka 2022. godine do 14.00 

sati. 
 

Ad. 1. 
 

U danom roku šest članova upravnog vijeća izjasnilo se „ZA“ usvajanje točke. 
Nije bilo pitanja ni primjedbi te se prijedlog sa čest glasova „ZA“ smatra usvojenim. 
 

Zaključak: 
 

 Usvaja se zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća održane 25. veljače 2021. godine. 
 

Ad. 2. 
 

 Članovi Upravnog vijeća dobili su u materijalima obrazloženje 2. točke dnevnog reda 
u kojem je navedeno da su na natječaj za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno 
vrijeme pristigle dvije zamolbe, da su obje kandidatkinje poslale zamolbe s potpunom 
dokumentacijom, no jedna kandidatkinja nema završen studij Ranog i predškolskog odgoja. 
 Gđa Prelog, zamjenica za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja predložila je 
sklapanje Ugovora o radu na određeno puno radno vrijeme s kandidatkinjom Tatjanom 
Masleša Milovuković  

U danom roku šest članova upravnog vijeća izjasnilo se „ZA“ usvajanje točke. 
Nije bilo pitanja ni primjedbi te se prijedlog sa šest glasova „ZA“ smatra usvojenim. 

 
 
 Upravno vijeće donosi 

 
O D L U K U 

 
O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME 
 

I. 
 

Po natječaju za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme Klasa: 112-
01/22-01/02, Urbroj: 238/32-69-04-22-1 objavljenom 1. ožujka 2022. godine, temeljem 
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Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), na prijedlog 
zamjenice za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja izabrana je sljedeća kandidatkinja: 

 
Tatjana Masleša Milovuković, odgojiteljica predškolske djece. 

 
II. 

 
Nalaže se zamjenici za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja Dječjeg vrtića 

Vrbovec s izabranom kandidatkinjom sklopiti ugovor o radu. 
 

III. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Temeljem odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrbovec KLASA: 003-05/22-02/02, 
URBROJ: 238/32-69-04-22-1 od 25. veljače 2022. godine, raspisan je natječaj za radno mjesto 
odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj) KLASA: 112-01/22-01/02, 
URBROJ: 238/32-69-04-22-2 te je isti, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i 
obrazovanju, objavljen 1. ožujka 2022. godine.  

Na natječaj su pristigle dvije zamolbe, obje kandidatkinje priložile su dokumentaciju 
traženu u natječaju. Kandidatkinja Lora Čučurić ne udovoljava uvjetima natječaja, a 
kandidatkinja Tatjana Masleša Milovuković udovoljava svim uvjetima natječaja te je 
zamjenica za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec predložila 
zasnivanje radnog odnosa s kandidatkinjom Tatjanom Masleša Milovuković, odgojiteljicom 
predškolske djece. 

. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec jednoglasno je prihvatilo prijedlog 
ravnateljice te je odlučeno kao u izreci ove Odluke. 
 
 

Predsjednica Upravnog vijeća: 
 
 

Maja Novosel 
 

 
 
 
 

  Zapisničarka:                     Predsjednica Upravnog vijeća: 
  
            Višnja Marjanac                Maja Novosel 
 
 
 
KLASA: 007-04/22-01/02 
URBROJ: 238-32-69-04-22-4 


