
DJEČJI VRTIĆ  MASLAČAK 
Zaprešić, Hrvatske mladeži 4 
KLASA:601-02/19-08/04 
URBROJ:238-33-73/04-19-02 
 
U Zaprešiću  04.7.2019. god. 
 

U skladu sa čl. 10. st.12. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13, 85/15),  Upravno vijeće Dječjeg 
vrtića Maslačak, Zaprešić objavljuje  
 

OBAVIJEST 
o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici Upravnog vijeća 

 
 

Na 11. sjednici  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak, održanoj dana 04. srpnja  2019. godine s početkom u 
8,00 sati, redoslijedom prihvaćenog dnevnog reda  jednoglasno  je doneseno slijedeće:                                                                                                                                              

 
 
TOČKA 3) Odluka  
 
1. Utvrđuje se da je Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić Maslačak realiziralo upis djece u pedagošku 

godinu 2019./2020. dana 05.6.2019. godine (KLASA: 601-02/19-01/52, URBROJ.238-33-73/06-19-01), 
sukladno Odluci o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u gradske dječje vrtića 
(Gradonačelnik Grada Zaprešića od 12.4.2019.  godine , KLASA.601-01/19-01/08, URBROJ.238-33-05/1-
19-1), Obavijesti  o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za 
pedagošku godinu 2019./2020. na području grada Zaprešića i općine Brdovec (Grad Zaprešić od 12.4.2019. 
godine, KLASA:601-02/19-01/01, URBROJ.238-33-05/1-19-1) i Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju 
prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak  (od 24.4.2019. godine,  KLASA:003-05/19-
01/01, URBROJ:238-33-73/04-19-01). 

2. Potvrđuju se rezultati upisa djece u pedagošku godinu 2019./2020. i  Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić 
Maslačak za pedagošku godinu 2019./2020. za područje grada Zaprešića  ( od  07.6.2019. godine,  
KLASA:UP/I-034-03/19-01/01, URBROJ:238-33-73/01-19-01) i   Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić 
Maslačak za pedagošku godinu 2019./2020. za područje općine Brdovec ( od  07.6.2019. godine,  
KLASA:UP/I-034-03/19-01/01, URBROJ:238-33-73/01-19-02), te se pozitivno  rješava  1 žalba roditelja,   
a ostalih 4 se negativno rješava.  
 

 
TOČKA 4) Zaključak 
 

1. Prihvaća se prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu. 
2. Osnivaču-Gradu Zaprešiću se šalje prijedlog Pravilnika o  radu  na donošenje prethodne suglasnosti.  

 
 
TOČKA 5) Odluka  
 
Raspisivanje natječaja za slijedeća radna mjesta: 
 

1. Odgojitelj – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (povećan opseg poslova , a najduže do  kraja  
pedagoške godine 31.8.2020. godine), 

2. Odgojitelj – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (provođenje programa predškole za pedagošku 
godinu 2019./2020.), 

3. Spremačica- 1 izvršitelj na  neodređeno  puno radno vrijeme, 
4. Domar-vozač -1 izvršitelj na  određeno  puno radno vrijeme (do povratka radnika sa bolovanja). 

 
 
 

PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA:       
Damir Horvat 


