
DJEČJI VRTIĆ „MALEŠNICA“ 

Zagreb, A. T. Mimare 34 
 

 

KLASA: 601-02/22-05/15 

URBROJ: 251-617-04-22-10 

Zagreb, 30. studenog 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 17. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Malešnica“, održanoj dana 22. studenog 2022. s početkom u 17,30 sati, 

redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda, doneseno je sljedeće: 

 

D n e v n i    r e d 

1. Verifikacija mandata novoizabrane članice Upravnog vijeća od strane Osnivača gđe. Hane Miljanić; 

2. Verifikacija zapisnika s 16. sjednice Upravnog vijeća DV Malešnica; 

3. Donošenje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama statuta Dječjeg vrtića „Malešnica“; 

4. Usvajanje prijedloga Financijskog plana za 2023. godinu i Projekcije plana za 2024. i 2025. godinu; 

5. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Dječjeg vrtića „Malešnica“; 

6. Donošenje Odluke o Zahtjevu za sporazumni raskid radnog odnosa Z.M.; 

7. Donošenje Odluke o odabiru kandidata za: 

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

- 1 spremač/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. 

8. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za: 

- 2 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme (zamjena za P.H., povećani opseg poslova do 

31.8.2023.); 

- 1 administrativno-računovodstveni djelatnik na određeno puno radno vrijeme (povećani opseg 

poslova do 31.8.2023.); 

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

do 31.5.2023.). 

9. Razno. 

 

Ad 1. 

Jednoglasno je verificiran mandat novoizabrane članice Upravnog vijeća od strane Osnivača, gđe. Hane Miljanić. 

 

Ad 2. 

Većinom glasova je verificiran zapisnik s prethodne 16. sjednice Upravnog vijeća. 

 

Ad 3. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Malešnica“. 
 

Ad 4. 

Upravno vijeće jednoglasno usvaja prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu i Projekcije plana za 2024. i 2025. 

godinu. 



 

Ad 5. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Dječjeg vrtića „Malešnica“. 
 

Ad 6. 

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

odgojiteljem Zvonimirom Marićem s danom 30.11.2022. godine. 
 

Ad 7. 

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

na određeno nepuno radno vrijeme. 

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

1 spremačicu na određeno puno radno vrijeme od 1.12.2022. do 31.8.2023. s Melisom Garić. 

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

Nikolom Pralasom za radno mjesto spremača na određeno puno radno vrijeme od 13.12.2022. do povratka na rad Sare 

Sporiš. 

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

Filipom Mikovićem za radno mjesto kuhara na određeno puno radno vrijeme od 1.12.2022. do povratka na rad Jasminke 

Benjak. 

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

Jasminom Kutle za radno mjesto spremačice na neodređeno puno radno vrijeme od 1.12.2022. godine. 
 

Ad 8. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o raspisivanju natječaja za: 

- 2 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme (zamjena za P.H., povećani opseg poslova do 31.8.2023.); 

- 1 administrativno-računovodstveni djelatnik na određeno puno radno vrijeme (povećani opseg poslova do 31.8.2023.); 

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

Ad 9. 

G. Banović obavještava prisutne o e-mailu koji je stigao na mail upravnog vijeća, a u kojemu g. B. G. pohvaljuje 

odgojiteljice Zrinku Marušić i Ines Labus za njihov rad u odgojnoj skupini „Bubamare“. 

 

 

Sjednica je završila u 19,00 sati. 

 
                                                          

          PREDSJEDNICA 

                                                                                                             UPRAVNOG VIJEĆA 

 

                                                                             Renata Sinković, v.r. 


