
Dječji vrtić „Cvrkutić“ Oroslavje 
Antuna Mihanovića 6, 49243 Oroslavje 
tel. 049/285-640 
e-mail: cvrkutic@h-1.hr 
 
 
 

Zapisnik 
sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane 16. 10. 2019. u prostorijama dječjeg vrtića „Cvrkutić“ 
Oroslavje s početkom u 18:00 sati. 
 
 Nazočni:  
1. Katarina Grgec – predsjednica Upravnog vijeća 
2. Mario Cukovečki 
3.Darko Krušelj 
3. Jelena Bratković 
 
 
Ostali nazočni: 
Silvija Čičko – ravnatelj 
 
Nenazočni članovi: 
1.Mario Prepelić 
 
 
Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednica Upravnog vijeća i predlaže sljedeći dnevni red: 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika s 6. sjednice Upravnog vijeća 

2. Razmatranje zamolbi pristiglih na natječaj i donošenje odluke o prijemu kandidata u radni    

    odnos (puno radno vrijeme, neodređeno) 

3. Razno 

 
 
Ad.1. 
Predsjednica Upravnog vijeća pozdravila je sve nazočne članove i otvorila sjednicu 
prijedlogom o dopuni dnevnog reda točkom 3. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka 
jednostavne nabave  i prihvaćanjem zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća.  

 
Zaključak 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili izmjenu dnevog reda i zapisnik sa 5. 
sjednice Upravnog vijeća. 

mailto:cvrkutic@h-1.hr


 
 
Ad.2.  
Upravno vijeće raspisalo je natječaj za odgojitelja, jednog izvršitelja na neodređeno, puno 
radno vrijeme.  
Na adresu dječjeg  vrtića „Cvrkutić“ pristigle su dvije zamolbe. Jedna zamolba je nepotpuna 
pa time i nevažeća dok je druga zamolba  Tanje Gregurić Hren potpuna.  
 
Ravnateljica predlaže da se radni odnos zasnuje s Tanjom Gregurić Hren iz Gornje Subice. 
Predsjednica Upravnog vijeća predlaže da se usvoji prijedlog Ravnateljice. 
 

Zaključak 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku da se u radni odnos primi 
Tanja Gregurić Hren iz Gornje Stubice koja udovoljava svim uvjetima natječaja. 

 
Ad.3.  
Predsjednica Upravnog vijeća upoznala je članove o Pravilniku o provedbi postupka 
jednostavne nabave.  
 

Zaključak 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Pravilnik o provedbi postupka 

jednostavne nabave 
 

Ad.4. 
Pod točkom Razno ravnateljica je članove Upravnog vijeća upoznala sa daljnjim postupcima 
vezanim uz preseljenje dječjeg vrtića na privremene lokacije. 
Član Upravnog odbora Darko Krušelj poziva djecu polaznike Dječjeg vrtića Cvrkutić na 
sudjelovanje u manifestaciji Oronada koja će se održati u prosincu. 
 
Sastanak završen u 20:30 
 
 
Zapisničar                                                                  PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 
 
Jelena Bratković                                                       Katarina Grgec, prof. 
 
 
 


