
DJEČJI VRTIĆ „MALEŠNICA“ 

Zagreb, A. T. Mimare 34 
 

 

KLASA: 601-02/21-05/14 

URBROJ: 251-617-04-21-11 
 

U Zagrebu, 28. listopada 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 50. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Malešnica“, održanoj dana 21. listopada 2021. s početkom u 17.00 sati, 

redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda, doneseno je sljedeće: 

Ad 1 

Jednoglasno je verificiran zapisnik s prethodne 49. sjednice Upravnog vijeća. 
 

 

Ad 2. 

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

radnog odnosa na određeno radno vrijeme s polovicom punog radnog vremena za radno mjesto odgojiteljice s 

Natalijom Poznanović, odgojitelj predškolske djece, zamjena za J.Z. i K.K. od 26. listopada 2021. do povratka 

na rad u puno radno vrijeme nenazočne J.Z. i K.K. 

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

radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme od 26.10.2021. do 31.8.2022. za radno mjesto odgojiteljice sa 

Sanjom Fretze, sveučilišna prvostupnica odgojiteljica djece rane i predškolske dobi, i Veronikom Žudić, 

stručna prvostupnica predškolskog odgoja. 

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

radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto odgojiteljice s Marinom Jukić Hedl, 

sveučilišna prvostupnica odgojiteljica djece rane i predškolske dobi, od 26.10.2021. do povratka na rad 

nenazočne J.K.  

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

radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto pomoćne radnice za njegu, skrb i pratnju s 

Jasminom Kutle od 26.10.2021. do 31.8.2022. godine. 
 

 

Ad 3. 

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

- 1 odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena za P.B. 

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 4. 

Članovi Upravnog vijeća DV Malešnica jednoglasno donose odluku o zakupu prostora Vrtića za pedagošku 

godinu 2021./22.: 

1.) Udruzi za rano učenje stranih jezika „Cvrčak“, 4. Poljanice 4, Zagreb, za provedbu kraćeg programa 

stranog jezika te ritmike i plesa po cijeni od 80 kuna po satu; 

2.) Društvu za šport i rekreaciju Perfecta, Šetalište 150. brigade 3, Zagreb, za provedbu kraćeg programa 

sportske igraonice po cijeni od 80 kuna po satu; 

3.) Mentor, obrt za savjetovanje i poslovne usluge, Mandrovićeva 18, Zagreb, za provedbu radionica za 

odrasle osobe na temu I. i II. stupanj NLP-a po cijeni od 80 kuna po satu; 

4.) Udruzi Vjetar u leđa, Bijenička cesta 51, Zagreb, za provedbu radionica za darovitu djecu nižih razreda 

osnovne škole po cijeni od 80 kuna po satu. 
 

 

 



Ad 5. 

Nije bilo pitanja ni prijedloga. 
 

Nadopuna: 

Ad 6. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja za radna mjesta: 

- 2 odgojitelja na određeno puno radno vrijeme, zamjena za A.H. i M.R.; 

- 1 pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju na određeno puno radno vrijeme, povećani opseg poslova do 

31.8.2022.; 

- 1 domar-ložač na neodređeno 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. 
 

Sjednica je završila u 17,30 sati. 

 
                                                                                                                  PREDSJEDNICA 

                                                                                                             UPRAVNOG VIJEĆA 

 

 

                                                                                   Sara Pavić 


