
DJEČJI VRTIĆ "MALEŠNICA" 

Zagreb, Ante Topića Mimare 34 
 

KLASA: 601-02/22-05/16 

URBROJ: 251-617-04-22-2 

Zagreb, 8. prosinca 2022.     

Z A P I S N I K 

sa 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Malešnica" (dalje u tekstu: Upravno vijeće)  

održane dana 8. prosinca 2022. elektronskim putem od 17,00 sati do 18,13 sati 

 

Temeljem čl. 30. st. 1. i 5. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Malešnica“ elektronskim 

putem kontaktirani su članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Malešnica“ radi dolje navedenih točaka 

dnevnog reda. 
 

Glasali su:  

1. Renata Sinković, predsjednica – predstavnica vrtića 

2. Marijana Nodilo, članica - predstavnica Osnivača 

3. Mladen Banović, član – predstavnik roditelja 

4. Ana Širanović, članica - predstavnica Osnivača 

5. Hana Miljanić, članica - predstavnica Osnivača  

 

Za 18. sjednicu Upravnog vijeća predložen je sljedeći 

 

D n e v n i    r e d 
  

1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća DV Malešnica; 

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

3. Donošenje Odluke o prestanku radnog odnosa odgojiteljice S. P.; 

4. Donošenje Odluke o odabiru kandidata 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). 

5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za: 

- 3 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme (zamjena za I.H., M.Š., S.P.); 

- 1 spremač/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za K.L.). 

6. Razno. 
 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Ad. 1 

Jednoglasno je verificiran zapisnik s prethodne 17. sjednice Upravnog vijeća. 

 

Ad. 2 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Financijski plan za 2023. godinu i Projekciju plana za 
2024. i 2025. godinu. 
 

Ad. 3 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o prestanku radnog odnosa odgojiteljice Sanje 

Pavičić s danom 31. prosinca 2022. godine zbog imenovanja na radno mjesto ravnateljice DV Zapruđe od 



1. siječnja 2023. Prava i obveze iz radnog odnosa mirovat će do isteka mandata ravnatelja, najduže pet 

godina. 

 

Ad. 4 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli sljedeće odluke: 

- odgađa se izbor 2 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme (zamjena za P.H., povećani opseg 

poslova do 31.8.2023.) zbog obavljanja razgovora s kandidatkinjom čija prijava je pristigla zemaljskom 

poštom dana 8. prosinca 2022. godine; 

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

radnog odnosa s Marinom Radić, SSS ekonomist, za radno mjesto administrativno-računovodstvenog 

djelatnika na određeno puno radno vrijeme od 19.12.2022. do 31.8.2023. godine; 

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

radnog odnosa sa Sanjom Klepić, SSS, za radno mjesto pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju na 

određeno puno radno vrijeme od 19.12.2022. do 31.8.2023. godine. 

 

Ad. 5 

Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o raspisivanju natječaja za: 

- 3 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme (zamjena za I.H., M.Š., S.P.); 

- 1 spremač/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za K.L.). 

 

Ad. 6 

Nije bilo pitanja ni prijedloga. 

 

Sjednica je završila 8.12.2022. u 18,13 sati. 

 

Ispis elektroničke komunikacije s 18. sjednice Upravnog vijeća prilaže se ovom zapisniku te je njegov 

sastavni dio. 

 

Zapisnik je sastavljen u dva (2) istovjetna primjerka od kojih jedan (1) za arhivu, a jedan (1) za 

predsjednicu Upravnog vijeća. 

 

 Zapisnik sastavila:               Predsjednica Upravnog vijeća:  

      M.P. 

      Kristina Jakić                Renata Sinković 


