
 
KLASA:601-02/20-08/29 
URBROJ:2178/01-35-01-20-27 
Slavonski Brod, 15. prosinac 2020. god. 

 
 

IZVOD IZ Z A P I S N I KA  
27. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

DJEĈJEG VRTIĆA POTJEH 
 
 
 Sjednica je održana dana 15. prosinca 2020. godine  (utorak) u 16,15 sati u 
prostorijama Dječjeg vrtića «Potjeh»  Moslavačka 42, Slavonski Brod 
 
Prisutni: Marina Matković ravnateljica, Danijela Grabarević predsjednica Upravnog 
vijeća, Anja Hovanjec, Branka Rosandić, Apolonija Boras, Sanja Drmić i tajnica - 
zapisniĉar Marijana Đermić Lopac. 
 
Odsutni: Adriana Baĉić, Marica Došlić 
 
 

DNEVNI RED: 
 
 

1. Usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica 

 

2. Izbor radnika po natjeĉaju za prijem u radni odnos radnika na neodreĊeno 

vrijeme – odgojitelj – 2 izvršitelj/ica (upražnjeno radno mjesto) 

 

3. Izbor radnika po natjeĉaju za prijem u radni odnos radnika na neodreĊeno 

vrijeme – spremaĉica – 1 izvršitelj/ica (upražnjeno radno mjesto) 

 

4. Izbor radnika po natjeĉaju za prijem u radni odnos radnika na odreĊeno 

vrijeme – spremaĉica – 1 izvršitelj/ica (zamjena za bolovanje) 

 

5. Izbor radnika po natjeĉaju za prijem u radni odnos radnika na odreĊeno 

nepuno radno vrijeme – pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju – 4 

izvršitelj/ica 

 

6. Razliĉito 

 

 

 

 



 
Ad1.Usvajanje zapisnika s prošlih sjednica. 
 

Zakljuĉak 
 

 Upravno vijeće jednoglasno je  
donijelo odluku o usvajanju zapisnika s 25. i 26. sjednice Upravnog vijeća Ustanove 

Djeĉji vrtić Potjeh. 
 
Ad2. Izbor radnika po natjeĉaju za prijem u radni odnos radnika na neodreĊeno 
vrijeme – odgojitelj – 2 izvršitelj/ica (upražnjeno radno mjesto) 
 

Zakljuĉak 
 

Upravno vijeće  jednoglasno je donijelo odluku da se po natjeĉaju za prijem u radni 
odnos radnika na neodreĊeno vrijeme – odgojitelj – 2 izvršitelj/ica prime: 

 
Zrinka Marić u DV Gitu i Sandra Jukić u DV Potjeh. 

 
 
Ad3. Izbor radnika po natjeĉaju za prijem u radni odnos radnika na neodreĊeno 

vrijeme – spremaĉica – 1 izvršitelj/ica (upražnjeno radno mjesto), dajem rijeĉ 

ravnateljici 

Zakljuĉak 
 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku da se po natjeĉaju za prijem u radni 

odnos radnika na neodreĊeno vrijeme – spremaĉica – 1 izvršitelj/ica (upražnjeno 

radno mjesto) primi: 

                                                     Snježana Holod. 
 
 
Ad4. Izbor radnika po natjeĉaju za prijem u radni odnos radnika na odreĊeno vrijeme 

– spremaĉica – 1 izvršitelj/ica (zamjena za bolovanje), dajem rijeĉ ravnateljici 

 
Zakljuĉak 

 
Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku da se po natjeĉaju za prijem u radni 

odnos radnika na odreĊeno vrijeme – spremaĉica – 1 izvršitelj/ica (zamjena za 
bolovanje) primi: 

 
 

                                                      Anica Tomljenović 
 
 
Ad5. Izbor radnika po natjeĉaju za prijem u radni odnos radnika na odreĊeno nepuno 
radno vrijeme – pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju – 4 izvršitelj/ica,  
 

 



Zakljuĉak 
 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku da se po natjeĉaju za prijem u radni 

odnos radnika na odreĊeno nepuno radno vrijeme – pomoćni radnik za njegu, skrb i 

pratnju – 4 izvršitelj/ica prime  

 
Snježana Putnik u DV Gitu, Ines Babić i Ivanka Bilandžija u DV Potjeh, te Andrea 
Domorad u DV Palunko. 
 
 
Ad 6. Razliĉito, pod toĉkom 6. nije bilo rasprave. 
 
 
 
 
 

 

 


