
DJEČJI VRTIĆ „MALEŠNICA“ 

Zagreb, A. T. Mimare 34 
 

 

KLASA: 601-02/21-05/08 

URBROJ: 251-617-04-21-9 

U Zagrebu, 18. lipnja 2021. 
 

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

Dječjeg vrtića „Malešnica“ objavljuje 
 
 

OBAVIJEST 
o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici Upravnog vijeća 

 

 

 

 

 

 

Na 44. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Malešnica“, održanoj dana 15. 6. 2021. s početkom u 

17.00 sati u objektu D. Cesarića 4, redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda, prisustvom 

većine članova Upravnog vijeća doneseno je sljedeće: 

Ad 1 

Jednoglasno je verificiran zapisnik s prethodne 43. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad 2 

Upravno vijeće, na prijedlog ravnateljice, jednoglasno donosi Odluku o izboru kandidata i 

zasnivanju radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme od 1.7.2021. godine za radno 

mjesto odgojitelja s: 

- Anom Glavor, VŠS, sveučilišna prvostupnica odgojiteljica djece rane i predškolske dobi, 

- Svjetlanom Lakoš, VŠS, odgojitelj predškolske djece. 

Ad 3 

Upravno vijeće, na prijedlog ravnateljice, jednoglasno donosi Odluku o izboru kandidata i 

zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto spremačice na neodređeno puno radno vrijeme od 

7.7.2021. godine s Majom Simonovski. 

Ad 4 

Upravno vijeće, na prijedlog ravnateljice, jednoglasno donosi Odluku o izboru kandidata i 

zasnivanju radnog odnosa s Stipom Čabraja za radno mjesto domara/ložača na određeno puno 

radno vrijeme od 1.7.2021. do povratka na rad Ante Bartovčaka, ali ne dulje od pet mjeseci. 

Ad 5 
Upravno vijeće, na prijedlog ravnateljice, jednoglasno donosi Odluku o neodabiru kandidata za 

radno mjesto 1 defektologa/ice, zamjena. 

Ad 6 
Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o sporazumnom raskidu radnog odnosa s A. K. s 

danom 1.8.2021. godine. 

Ad 7 
Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto 1 

spremačice na neodređeno puno radno vrijeme, upražnjeno radno mjesto. 

Uvjeti i objava prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o radu i 

Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića uz rok za prijave od 8 dana.  

Nadopuna: 

Ad 8 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto 1 

odgojitelja na određeno puno radno vrijeme, zamjena. 



Uvjeti i objava prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o radu i 

Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića uz rok za prijave od 8 dana. 

Ad 9 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto 1 

spremač/ica na određeno puno radno vrijeme. 

Uvjeti i objava prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o radu i 

Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića uz rok za prijave od 8 dana. 

Ad 10 

Nije bilo pitanja ni prijedloga. 

 

Sjednica je završila u 18,00 sati. 

 
 

 

                                                                                                                       PREDSJEDNICA  

                                                                                                                    UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                                          

        Sara Pavić, v.r. 


