
DJEČJI VRTIĆ „MALEŠNICA“ 

Zagreb, A. T. Mimare 34 
 

 

KLASA: 601-02/21-05/16 

URBROJ: 251-617-04-21-7 

U Zagrebu, 21. prosinca 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 1. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Malešnica“, održanoj dana 13. prosinca 2021. s početkom u 18.00 sati, 

redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda, doneseno je sljedeće: 

Ad 1 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo mandat novoizabrane članice gđe. Marijane Nodilo.  

 

Ad 2. 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo mandat novoizabranog člana g. Slavena Imrea. 
 

Ad 3. 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo mandat novoizabranog članice gđe. Ane Širanović. 
 

Ad 4. 

Za predsjednicu Upravnog vijeća jednoglasno se odabire gđa. Renata Sinković. Gđa. Sinković, u slučaju svoje 

spriječenosti, kao svoju zamjenu ovlašćuje g. Mladena Banovića. 
 

Ad 5. 

Predsjednica Upravnog vijeća konstatira da zapisnik s prethodne 51. sjednice nije verificiran. 
 

Ad 6. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Financijski plan za 2022. godinu i Projekcije plana za 2023.-2024. godinu. 
 

Ad 7. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku da će zamjena ravnateljice u razdoblju od 27.-31.12.2021. biti 

pedagoginja Barbara Oremuš, koja je s time suglasna. Upravno vijeće je suglasno s korištenjem dva dana 

godišnjeg odmora i tri slobodna dana ravnateljice od 27.-31. prosinca 2021. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o zamjeni ravnateljice od 1.1.-31.12.2022. u slučaju njene 

spriječenosti mijenjat će je psihologinja Alenka Smičić koja je s time suglasna. 
 

Ad 8. 

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

odnosa na neodređeno puno radno vrijeme sa Vlastom Draganić, VSS, magistra ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja, za radno mjesto odgojiteljice od 10.01.2022. godine. 
Ad 9. 

Upravno vijeće, na prijedlog ravnateljice, jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto 

1 pomoćnog/e radnika/ce za njegu, skrb i pratnju na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2022. 

godine. 

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 19,40 sati.                                                         PREDSJEDNICA 

                                                                                                             UPRAVNOG VIJEĆA 

 

                                                                                Renata Sinković, v.r. 


