
DJEČJI VRTIĆ "MALEŠNICA" 

Zagreb, Ante Topića Mimare 34 
 

KLASA: 601-02/22-05/17 

URBROJ: 251-617-04-22-2 

Zagreb, 16. prosinca 2022.     

Z A P I S N I K 

sa 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Malešnica" (dalje u tekstu: Upravno vijeće)  

održane dana 16. prosinca 2022. elektronskim putem od 14,00 sati do 15,46 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 19. sjednicu Upravnog vijeća predložen je sljedeći 

 

D n e v n i    r e d 
  

1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća DV Malešnica; 

2. Donošenje Odluke o zahtjevu za sporazumni prestanak radnog odnosa odgojiteljice Gordane 

Kozarčanin; 

3. Donošenje Odluke o zahtjevu za sporazumni prestanak radnog odnosa logopedinje Darje Petro; 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za: 

- 1 logopeda/inju na neodređeno puno radno vrijeme (upražnjeno radno mjesto); 

5. 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.); 
 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Ad. 1 

Jednoglasno je verificiran zapisnik s prethodne 18. sjednice Upravnog vijeća. 

 

Ad. 2 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o sporazumnom prestanku radnog odnosa 

odgojiteljice Gordane Kozarčanin s danom 31.3.2023. godine. 

 

Ad. 3 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o sporazumnom prestanku radnog odnosa 

logopedinje Darje Petro s danom 8.1.2023. godine. 

 

Ad. 4 

Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o raspisivanju natječaja za 1 logopeda/inju na neodređeno puno 

radno vrijeme (upražnjeno radno mjesto). 

 

 



Ad. 5 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su, na prijedlog ravnateljice, donijeli Odluku o izboru kandidata i 

zasnivanju radnog odnosa s Evom Dostal, VŠS, odgojiteljica predškolske djece, za radno mjesto 

odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme zbog povećanog opsega poslova od 19.12.2022. do 

31.8.2023. godine.  

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

mjesto 1 odgojitelja na određeno puno radno vrijeme, zamjena za P. H, zbog neprijavljivanja kandidata 

na natječaj i odustanka od istih.  

 

 

Sjednica je završila 16.12.2022. u 15,46 sati. 

 

Ispis elektroničke komunikacije s 19. 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 


