
 

 

                  

 

URBR: 435/2020. 

Zagreb, 26.10.2020. 

 

CENTAR ZA KULTURU „TREŠNJEVKA“ 

             UPRAVNO VIJEĆE 

 

Z A P I S N I K 

 20. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu „Trešnjevka“, 

održane 26.10.2020. (ponedjeljak) u 17.00 sati u prostorijama Cekate-a 

Prisutni: 

- Igor Gerenčer, predsjednk UV  
- Maja Sporiš, zamjenica predsjednika UV 
- Marina Jurković, član UV 
- Ljiljana Perišić, ravnateljica Centra 
 

Uvod:  

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja prisutne te predlaže dopune i usvajanje sljedećeg dnevnog  

reda: 

Prijedlog dnevnog reda: 

1. Usvajanje dnevnog reda 
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća CEKATE-a 
3. Otvaranje prijava pristiglih na "Natječaj za ravnatelja/icu" Centra za kulturu Trešnjevka  
4. Donošenje odluke o popunjavanju radnog mjesta Voditelj/ica računovodstva 
5. Donošenje odluke o osnivanju Natječajne komisije za provedbu natječaja za radno mjesto 

Voditelj/ica računovodstva 
6. Razno 

 

Ad. 1. Skraćeni dnevni red 20. sjednice Upravnog vijeća CEKATE-a je usvojen.  

Ad. 2. Zapisnik 19. sjednice Upravnog vijeća CEKATE-a  jednoglasno je usvojen. 

Ad. 3. Otvorene su prijave pristigle na "Natječaj za ravnatelja/icu" Centra za kulturu Trešnjevka. 

Uvidom u otvorene prijave, upravno vijeće je u razmatranje uzelo četiri  kandidata (Marta Kiš, 

Veselko Leutar, Višnja Gašparin, Biljana Čakić), dok jedan kandidat (Dorotea Šušak) ne zadovoljava 

formalne uvjete (nedostaje potvrda HZMO-a o minimalno petogodišnjem stažu). Također, vijeće traži 

dodatno pravno tumačenje sljedećih dokumenata iz prijava:  



 

 

                  

 

DOROTEA ŠUŠAK - utvrđivanje staža (nije priložila potvrdu HZMO-a),   

VIŠNJA GAŠPARIN - na priloženoj potvrdi HZMO nije vidljiva godina staža koju odrađuje u Centru za 

kulturu Trešnjevka od 1.1.2020. (potvrda dokazuje da kandidatkinja ima više od 5 godina staža u 

kulturi, no u skladu s Natječajem potvrda ne smije biti starija od 3 mjeseca),  

BILJANA ČAKIĆ - poziva se na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 102. Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) - 

upravno vijeće traži pravno tumačenje prijave kako bi se utvrdilo ostvaruje li kandidatkinja 

spomenuto pravo. 

Pored navedenog pravnog tumačenja na temu zadovoljavaju li pristigle prijave formalne uvijete, 

Upravno vijeće tražit će i mišljenje stručnog vijeća Centra za kulturu Trešnjevka  o programima 

prijavljenih kandidata. 

 

Ad 4. Donošenje Odluke o popunjavanju radnog mjesta Voditelj/ica računovodstva 

31.10.2020. godine posljednji je radni dan šefu računovodstva Centra za kulturu Trešnjevka; šef 

računovodstva uručio je ravnateljici Centra sporazumni otkaz za prekid radnog odnosa zbog prelaska 

na drugo radno mjesto. Ravnateljica je suglasna sa sporazumnim otkazom, stoga predsjednik 

Upravnog vijeća donosi odluku o popunjavanju radnog mjesta Voditelj/ica računovodstva 

Odluka je dio ovog Zapisnika. 

 

Ad.5. U skladu s prethodnom odlukom predsjednik Upravnog vijeća donosi Odluku o raspisivanju 

Natječaja o popunjavanju radnog mjesta Voditelj/ica računovodstva Centra za kulturu Trešnjevka. 

Odluka je dio ovog Zapisnika. 

 

Ad.6. Sljedeći sastanak upravnog vijeća planira se za 28.listopada 2020.  

 

 

Sastanak je završio u 18:00 sati. 

 

 

 


