
DJEČJI VRTIĆ „MALEŠNICA“ 

Zagreb, A. T. Mimare 34 
 

 

KLASA: 601-02/22-05/04 

URBROJ: 251-617-04-22-5 

U Zagrebu, 5. travnja 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 6. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Malešnica“, održanoj dana 30. ožujka 2022. s početkom u 17,00 sati, 

redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda, doneseno je sljedeće: 

Ad 1 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne 5. sjednice Upravnog vijeća. 

 

Ad 2. 

Upravno vijeća većinom glasova, jedan suzdržan, donose odluku o zakupu prostora Dječjeg vrtića 

„Malešnica“, objekt Dobriše Cesarića 4, u pedagoškoj godini 2021./2022.: 

- Project X j.d.o.o., Marina Tartaglije 33, Zagreb, za provođenje yoga vježbi za odrasle po cijeni od 100,00 

kuna po satu, dva puta tjedno po jedan sat. 
 

Ad 3. 

Upravnog vijeća jednoglasno donose odluku o zakupu prostora Dječjeg vrtića „Malešnica“, objekt Ante Topića 

Mimare 34, u pedagoškoj godini 2021./2022.: 

- DSR „Aktivno Špansko“, Vlade Gotovca 2a, Zagreb, za provođenje sportsko rekreativnog programa za 

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

Ad 4. 

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

odnosa za 1 odgojitelja/icu na neodređeno puno radno vrijeme s Martinom Šimec, VSS, magistra ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja. Ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme sklopit će se od 1. travnja 

2022. godine. 

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

odnosa za 1 spremača/icu na neodređeno puno radno vrijeme s Vesnom Iličić, SSS, ekonomski tehničar. 

Ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme sklopit će se od 1. travnja 2022. godine. 
 

Ad 5. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja na određeno puno radno vrijeme za radna 

mjesta: 

- 1 administrativno-računovodstveni/a djelatnik/ca (povećani opseg poslova); 

- 1 kuhar/ica na (zamjena); 

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 6. 

Ravnateljici upoznaje članove Upravnog vijeća s video snimkom koja prikazuje odgojno obrazovni rad i 

razvijanje suvremenog kurikuluma DV Malešnica, a koja je prikazana na Danima vrtića Grada Zagreba. 
 

Sjednica je završila u 17,50 sati.                                                          
          PREDSJEDNICA 

                                                                                                             UPRAVNOG VIJEĆA 

 

                                                                             Renata Sinković, v.r. 


