
DJEČJI VRTIĆ „MALEŠNICA“ 

Zagreb, A. T. Mimare 34 
 

 

KLASA: 601-02/22-05/14 

URBROJ: 251-617-04-22-11 

Zagreb, 12. listopada 2022.  
 

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 16. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Malešnica“, održanoj dana 6. listopada 2022. s početkom u 18,00 sati, 

redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda, doneseno je sljedeće: 

 

D n e v n i    r e d 

Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća DV Malešnica; 

Donošenje prijedloga rebalansa Financijskog plana za 2022. godinu; 

Donošenje Odluke o zamjeni ravnateljice za PG 2022./2023.; 

Donošenje Odluke o zamolbi DŠR Perfecta za zakup prostora u PG 2022./2023.; 

Donošenje Odluke o preraspodjeli poslova; 

Donošenje Odluke o zahtjevu za sporazumni raskid radnog odnosa; 

Donošenje Odluke o odabiru kandidata za: 

- 2 dodatna (treća) odgojitelja na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2023., 

- 3 pomoćna radnika za njegu, skrb i pratnju na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2023., 

Donošenje Odluke o prijemu pripravnika psihologa kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog 

iskustva/pripravništva“; 

Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za: 

- 1 odgojitelja/ice na određeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena, zamjena za M. Z.; 

- 1 spramač/ica na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2023.; 

- 1 spremač/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena za S. S.; 

- 1 kuhar/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena za J. B.; 

- 1 spremač/ica neodređeno puno radno vrijeme; 

Razno. 

 

Ad 1. 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne 15. sjednice Upravnog vijeća. 

 

Ad 2. 

Upravno vijeće jednoglasno usvaja prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2022. godinu. 
 

Ad 3. 

Upravno vijeće jednoglasno donose Odluku kojom imenuju gđu. Alenku Smičić, zaposlenoj na radnom mjestu 

psihologinje, zamjenom ravnateljice u slučaju njezine privremene spriječenosti za pedagošku godinu 

2022./2023. 
 

Ad 4. 

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

objekt Ante Topića Mimare 34, u pedagoškoj godini 2022./2023.: 



 - DŠR Perfecta, Šetalište 150. brigade 3, Zagreb, za provođenje kraćeg sportskog programa za djecu predškolske 

dobi, po cijeni od 100,00 kuna po satu, dva puta tjedno. 
 

Ad 5. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeće odluke: 

- o izmjeni ugovora o radu Valentine Suzić, zaposlene na neodređeno puno radno vrijeme, s radnog mjesta 

spremačice na radno mjesto pomoćne kuharice od 10.10.2022. godine; 

- o preraspodjeli poslova Suzane Klanfar s radnog mjesta spremačice na radno mjesto pomoćne radnice za 

njegu, skrb i pratnju od 12.10.2022. do 31.08.2023. godine. 
 

Ad 6. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o sporazumnom raskidu radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme s 

odgojiteljicom Ivanom Vrdoljak s danom 30.10.2022. godine. 
 

Ad 7. 

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

2 odgojitelja/icu na određeno puno radno vrijeme: 

- s Anamarijom Pavlek, VSS, magistra ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja. Ugovor o radu na određeno puno 

radno vrijeme sklopit će se od 17. listopada 2022. godine do 31.08.2023. godine; 

- s Zvonimirom Marićem, VŠS, sveučilišni prvostupnik odgojitelj djece rane i predškolske dobi. Ugovor o radu na 

određeno puno radno vrijeme sklopit će se od 31. listopada 2022. godine do 31.08.2023. godine. 

 

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

3 pomoćne radnice za njegu, skrb i pratnju na određeno puno radno vrijeme od 17.10.2022. do 31.8.2023. s Kristinom 

Žalac, Anom Palac i Mihaelom Ninić. 
 

Ad 8. 

Upravno vijeće, na prijedlog ravnateljice, jednoglasno donosi Odluku o izboru kandidatkinje Tee Peršin, magistra 

psihologije, za prijem pripravnika psihologa kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“, po 

odobravanju zahtjeva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sklopit će se ugovor. 
 

Ad 9. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o raspisivanju natječaja za: 

- 1 odgojitelja/ice na određeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena, zamjena za M. Z.; 

- 1 spramač/ica na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2023.; 

- 1 spremač/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena za S. S.; 

- 1 kuhar/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena za J. B.; 

- 1 spremač/ica neodređeno puno radno vrijeme. 
 

Ad 10. 

Nije bilo pitanja ni prijedloga. 

 

Sjednica je završila u 19,00 sati. 

 
                                                          

          PREDSJEDNICA 

                                                                                                             UPRAVNOG VIJEĆA 

 

                                                                             Renata Sinković, v.r. 


