
DJEČJI VRTIĆ „MALEŠNICA“ 

Zagreb, A. T. Mimare 34 
 

 

KLASA: 601-02/22-05/01 

URBROJ: 251-617-04-22-24 

U Zagrebu, 2. veljače 2022. 
 

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 3. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Malešnica“, održanoj dana 28. siječnja 2022. s početkom u 19.30 sati, 

redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda, doneseno je sljedeće: 

Ad 1 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne 2. sjednice Upravnog vijeća.  

Ad 2. 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Financijsko izvješće za 2021. godinu. 

Ad 3. 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu DV Malešnica.  

Ad 4. 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Pravilnik o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda. 

Ad 5. 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Pravilnik o ograničavanju uporabe alkohola i drugih sredstava ovisnosti 

na radnom mjestu. 

Ad 6. 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o stimulaciji odgojitelja L. R., S. D., A. T., M. P. D., M. K., 

M. Z., M. T., L. G., A. P., M. H., S. P., A. M., M. K. i N. M. u visini do 50% ukupno uplaćenih sredstava 

korisnika za posebni program, stimulativni dodatak ne može biti veći od 20% osnovne plaće radnika.  

Upravno vijeće jednoglasno donosi i Odluku o stimulaciji iz posebnih programa za I. P. zbog povećanog opsega 

poslova na posebnim programima u mjesečnom iznosu od 270,00 kn neto, A. K. zbog povećanog opsega 

poslova na posebnim programima u mjesečnom iznosu od 360,00 kn neto te Odluku o stimulaciji iz zakupa 

prostora za H. Z. zbog povećanog opsega poslova uslijed pandemije bolesti COVID-19 u mjesečnom iznosu 

od 250,00 kn neto. Odluka se primjenjuje od 1.1.2022.-31.12.2022. godine. 
Ad 7. 

Upravno vijeće jednoglasno donijelo Odluku o korištenju prihoda od naknada za davanje u zakup prostora i 

opreme DV Malešnica. 

Ad 8. 

- Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o neodabiru kandidata za radno mjesto odgojitelja na određeno 

puno radno vrijeme, zamjena, objavljen dana 14.12.2021. godine. 

- 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 sa Sandrom 

Lučić, od 7. veljače 2022. do 31. kolovoza 2022. godine. 
Ad 9. 

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

odnosa na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme s 

Martinom Šimec, VSS, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, od 1. veljače 2022. do povratka 

na rad nenazočne Ž. P. 

Ad 10. 

Gđa. Nodilo navodi da obzirom da nije upoznata s radom dječjeg vrtića, a na prijedlog ravnateljice, moli da se prikaže 

prezentacija vrtića te obiđu objekti vrtića. Također, navodi da ima saznanja da će Gradski ured za upravljanje imovinom 



i stanovanjem u narednom razdoblju popisati gradsku imovinu. Tako će se utvrditi i postojeći slobodni gradski prostori 

od kojih bi neki mogao biti adekvatna zamjena za neadekvatan prostor objekta DV Malešnica u Dolovskoj 27. 

 

 
 

Sjednica je završila u 20,33 sati.                                                         PREDSJEDNICA 

                                                                                                             UPRAVNOG VIJEĆA 

 

                                                                                Renata Sinković, v.r. 


