
DJEČJI VRTIĆ „MALEŠNICA“ 

Zagreb, A. T. Mimare 34 
 

 

KLASA: 601-02/23-05/01 

URBROJ: 251-617-04-23-30 

Zagreb, 31. siječnja 2023.  

 
 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22), Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića „Malešnica“ objavljuje 
 

OBAVIJEST 
o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici Upravnog vijeća 

 

 

 

Na 20. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Malešnica“, održanoj dana 26. siječnja 2023. s početkom u 17,00 sati, 

redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda, doneseno je sljedeće: 

 

D n e v n i    r e d 

1. Verifikacija zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća DV Malešnica; 

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama statuta Dječjeg vrtića „Malešnica“; 

3. Usvajanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu; 

4. Donošenje Odluke o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda; 

5. Donošenje Odluke o provedbi Kraćeg programa rada za darovitu djecu predškolske dobi; 

6. Donošenje Odluke o stimulaciji radnika; 

7. Donošenje Odluke o zamolbi za zakup prostora Društva za sportsku rekreaciju „Vila“; 

8. Donošenje Odluke o zamolbi odgojiteljice Ane Aračić; 

9. Donošenje Odluke o odabiru kandidata za: 

- 3 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme (zamjena za I.H., M.Š., S.P.); 

- 1 odgojitelja/ica na određeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena (zamjena za M.Z.); 

- 1 spremač/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za K.L.); 

10. Razno. 

 

Ad 1. 

Jednoglasno je verificiran zapisnik s prethodne 19. sjednice Upravnog vijeća. 
 

Ad 2. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Malešnica“ 
 

Ad 3. 

Upravno vijeće jednoglasno usvaja prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu. 
 

Ad 4. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda. 
 

Ad 5. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o provedbi kraćeg programa za darovitu djecu predškolske dobi po cijeni od 

25 eura mjesečno. 
 

Ad 6. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o stimulaciji za 2023. godinu za sljedeće radnike: 

- radnice koje provode posebne programe engleskog jezika Marija Tisanić, Lidija Grobenski, Lana Radošević, Mersija 

Plančić Dlačić, Andrea Tokić, Suzana Derušek, Ana Plazibat i Mirela Hrestak, za posebni program njemačkog jezika 



Monika Kostanjevac i Nikolina Marđetko, za posebni program prema koncepciji Marije Montessori Ana Matijević te za 

igraonicu s darovitom djecom Alenka Smičić i Svjetlana Lakoš. Stimulacija za radnice koje provode poseban program 

iznosi do 50% ukupno uplaćenih sredstava korisnika usluga. Točan iznos stimulativnog dodatka određuje ravnatelj 

posebnom Odlukom za svaki pojedini mjesec, a ovisno o iznosu ukupno uplaćenih sredstava za navedeni program. 

Stimulativni dodatak ne može biti veći od 20% osnovne plaće radnice; 
 

Ad 7. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o zakupu prostora Dječjeg vrtića „Malešnica“, objekt Dobriše Cesarića 4, u 

pedagoškoj godini 2022./2023.: 

 - Društvu za sportsku rekreaciju „Vila“, Slavka Batušića 37, Zagreb, za provođenje sportskog programa u vidu 

pilatesa za odrasle, po cijeni od 13,27 eura po satu, dva puta tjedno.   
 

Ad 8. 

Upravno vijeće je suglasno da se temeljem članka 112. stavka 1. točke 6. Zakona o radu, samo u slučaju prethodne 

suglasnosti Osnivača, omogući odgojiteljici Ani Aračić produljenje radnog odnosa do 31. kolovoza 2024. godine. 
 

Ad 9. 

Upravno vijeće, na prijedlog ravnateljice, jednoglasno donosi Odluku o neodabiru kandidata za radno mjesto 2 odgojitelja 

na određeno puno radno vrijeme te jednoglasno donosi Odluku o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa za 1 

odgojiteljicu na određeno puno radno vrijeme od 30.1.2023. s Anom Slonje, VŠS, stručna prvostupnica predškolskog 

odgoja, do povratka Sanje Pavičić na rad. 

 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o neizboru kandidata za radno mjesto 1 odgojitelja/ice na određeno vrijeme 

s polovicom punog radnog vremena. 

 

Upravno vijeće, na prijedlog ravnateljice, jednoglasno donosi Odluku o neizboru kandidata za radno mjesto spremača/ice 

na određeno puno radno vrijeme. 

 
Ad 10. 

 

 

Sjednica je završila u 18,00 sati. 

 
                                                          

          PREDSJEDNICA 

                                                                                                             UPRAVNOG VIJEĆA 

 

                                                                             Renata Sinković, v.r. 


