
 
 
Dječji vrtić Sopot Zagreb  
Viktora Kovačića 18 c. 
UPRAVNO VIJEĆE 
KLASA: 601-02/15-08/01-14 
URBROJ: 251-592/15-02-2 
U Zagrebu, 29. 06. 2015. 
 

Z  a  p  i  s  n  i   k 
sa  14. sjednice Upravnog vijeća održane dana:  29.06.2015. 

 
Na sjednici su nazočni: 
 
1. /ispred odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića/ 
 - odgojiteljica: VERA MARTINČEVIĆ MIKIĆ,  predsjednica Upravnog vijeća 
2.      DOMAGOJ BILIĆ,                    član -  predstavnik osnivača - odsutan 
3.      BOŽIDARKA HRVAČIĆ,           član -  predstavnica roditelja  
4.      SONJA LOVRJENTJEV,          član  -  predstavnica osnivača  - odsutna 
5.    BORIS MATOIC,              član  - predstavnik osnivača  
 
Zapisničar:     DRAGICA LAKLIJA  – tajnica 
Ravnateljica :  MIRELA MARJANAC, mag.paed. 
Ostali nazočni: Predsjednica Komisije za upis: INES RAKO, prof. logoped 
 
Konstatira se da su temeljem članka 44. Statuta ispunjeni uvjeti za 
pravovaljano odlučivanje, jer je na sjednici nazočan  dovoljan broj članova 
upravnog vijeća. 
 
Jednoglasno se usvaja  predloženi  slijedeći: 
 

D N E V N I    R E D: 
 
 1. Verifikacija  Zapisnika sa 13. sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. 
04. 2015. 
 
 2. UPISI DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME 
PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA  ZA PEDAGOŠKU GODINU 
2015/2016.  – izvješće Komisije za upis djece  
- žalbe roditelja na upis djece, donošenje Odluke 
  
 3. Organizacija rada ljeti 

/Plan Godišnjih odmora za 2015./ 
4. Javna nabava:- obavijesti o objedinjenoj javnoj nabavi 
 5. Izbran novi Sindikalni povjerenik….uređivanje međusobnih odnosa 
 
 
 
 
 
 6. Rad i radni odnosi; 
- donošenje Odluke o izboru odgojitelja   rad na neodređeno vrijeme po 
objavljenom Natječaju od 15.05.2015. 
- rad do 60 dana - spremačica,  obavijest….  
- donošenje Odluke o izboru 1 spremačice – rad na određeno vrijeme- 
zamjena, po objavi od 16. 06. 2015. 



Donošenje Odluke o prestanku ugovora o radu na neodređeno vrijeme danom: 
 31. 08. 2015.– mirovina: 
1. Zubić Vesna – odgojitelj, Butorac Anka – pom. kuharica 
       - Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za popunjavanje slobodnih 
radnih mjesta od 01. 09. 2015. /1 odgojitelj na neodređeno vrijeme,+ /4 
odgojitelja na određeno vrijeme do 31. 08. 2016./,1 pom.kuharica 
/spremačica/, 1 odg. do 60 dn., odnosno do povratka na rad Išek Ivane s 
roditeljskog dopusta. 

5. Aktualne informacije: investicije: opremanje 
 
Ad-1: 
 
Izvješće o izvršenju Odluka i Zaključaka sa 13. Sjednice Upravnog vijeća održane            
dana: 29. 04. 2015., podnosi ravnateljica: 
Izvješće se prihvaća, te se verificira Zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća            
održane dana 29. 04. 2015. 
 
Ad-2: 
 
1/ Prima se na znanje izvješće Komisije za upis djece u predmetu; 
 
 
 
UPISI DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG 
ODGOJA I OBRAZOVANJA  ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016., kako 
slijedi:  
 
 
Temeljem članka 12. i 13.. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza              
korisnika usluga u Dječjem vrtiću Sopot, u skladu s Planom upisa za pedagošku             
godinu: 2015/2016. - donesenim na 13. sjednici Upravnog vijeća – 29.           
travnja 2015. slijedom OBAVIJESTI O UPISU DJECE U PROGRAME         
PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU       
2015/2016. na području Grada Zagreba - KLASA:601-02/15-001/287 URBROJ:        
251-10-12-15-3 od 20. travnja 2015. - Grada Zagreba, Gradskog ureda za           
obrazovanje i Sport, Zagreb, Ilica br. 25 - zahtjevi za upis podnosili su se u               
otvorenom roku  od  04.  svibnja do  13. svibnja 2015.  

 
 
 
Istekom navedenog roka Komisija za upis djece, na sjednici održanoj dana 22. 
svibnja 2015. utvrđuje slijedeće: 
 
REZULTATE   UPISA  DJECE  U REDOVITI 10 - SATNI PROGRAM 
 
 
GODINA ROĐENJA 
DJECE 

BROJ 
PRIMLJENIH 
ZAHTJEVA 

  
BROJ UPISANE 
DJECE  

 
NEPRIMLJENA 
DJECA 

2015. 4 0 4 
01.09.-31.12.2014. 1 0 1 
1.1.-31.08.2014. 49 49 0 
2013 36 36 0 
2012 10 9 1 
2011 5 4 1 
2010 3 3 0 
2009 3 3 0 



2008 2 2 0 
U K U P N O : 113 106 7 
 
Rezultati upisa objavljuju se na oglasnim pločama u oba objekta Ustanove u roku 
objavljenom u "Obavijesti o upisu...." – 08. lipnja  2015. 
 
2/ U otvorenom roku  žalbu je izjavio otac Zlatko Tkalčević, Sv. Mateja 5/8, 10 
010 Zagreb. 
 
U žalbi imenovani navodi da se kao mogućnost upisa kćerke Laure Tkalčević uzme u              
obzir da su polaznici vrtića preostalo dvoje djece , braće, Laure Tkalčević.  
  

Nakon što je Upravno vijeće upoznato sa sadržajem žalbe, te utvrđivanja            
činjeničnog stanja glede uvjeta objavljenih za upis djece u vrtić u Obavijesti o             
upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu           
2015./2016 na području Grada Zagreba KLASA: 601-02/15-001/287,       
URBROJ:251-10-12-15-3 od 20. travnja 2015., uvidom u dostavljanu dokumentaciju         
utvrđena je okolnost nezaposlenosti jednog roditelja. 
 

Temeljem članka 16. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza             
korisnika usluga u Dječjem vrtiću Sopot, sukladno čl. 5. istog Pravilnika,           
jednoglasnom Odlukom Upravnog vijeća, ista se odbija kao neosnovana, te se           
potvrđuje Odluka o upisu Komisije za upis djece u pedagošku godinu 2014/2015.,            
KLASA: 601-02/14-001-2 URBROJ: 251-592-01-15-2 od 08. lipnja 2015., donijeta         
je Odluka kojom se Žalba odbija kao neosnovana. 
 
  
 
 
 
 
Ad-3:  
  
Po Izvješću ravnateljice prima se na znanje: Organizacija rada ljeti koja           
počinje 06.07. – 31.08.2015. 
Plan Godišnjih odmora za 2015. - realizira se na način u predviđenom okviru. 
 
Obzirom na natprosječne rezultate rada, osobito na postizanju cilja kroz          
prezentaciju vrtića na vanjskim manifestacijama višeg ranga, temeljem članka         
52. st. 1. točka e) Pravilnika o radu, ravnateljici Mireli Marjanac,mag.paed.           
dodaju se 3 /nagradna/ dana na br.dana godišnjeg odmora određenog za           
2015.g. 
 
Ad-4: 
 
Prima se na znanje obavijest o JEDINSTVENOJ ZAJEDNIČKOJ JAVNOJ         
NABAVI Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport,        
KLASA:400-01/15-02/19 URBROJ:251-10-42-15-6 od 19. 06.     
2015.,slijedom dopisa u istom predmetu Gradonačelnika Grada Zagreba        
KLASA:400-01/15-002/68 URBROJ:251-02-01-15-3 od 16. 06. 2015. 
 
Ad-5: 
  
Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sopot predočena je Odluka o promjeni sindikalnog           
povjerenika u Sindikalnoj podružnici Dječjeg vrtića Sopot u Zagrebu od 02. 06. 2015.,             
na način da dosadašnjem povjereniku gsp. Nevenu Juriću prestaju sva ovlaštenja, a novi             
sindikalni povjerenik je gđa. LIDIJA KOVAČEVIĆ, odgojiteljica. 



 
Sukladno članku 75. Statuta Dječjeg vrtića Sopot Upravno vijeće, kad rješava i odlučuje             
o ostvarivanju prava radnika i njegovim zahtjevima, poziva na sjednicu ovlaštenog           
predstavnika sindikata, koji ima pravo iznositi stajališta te predlagati odluke i zaključke            
radi zaštite člana sindikata. 
 
Ad-6: 
 
1/ Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sopot, na 14. sjednici održanoj dana; 29.06 .2015., temeljem              
članka 43. st. 1 t. 6/5 Statuta Dječjeg vrtića Sopot, čl. 6., i 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića                   
Sopot od 18. 07. 2014.g. u predmetu donošenja Odluke o izboru 1 ODGOJITELJA - rad na                
neodređeno vrijeme /po objavljenom Natječaju za izbor cit. radnika/ od 15. 05. 2015./, na              
prijedlog ravnateljice, donosi se: 
 

 O d l u k a  o zboru kandidata 1 ODGOJITELJ:  rad na neodređeno vrijeme 
 

SAŠA UZELAC, VŠS odgojitelj predškolske djece 
Izabran,  između prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete, u otvorenom roku  
od 15. do 25. 05.2015.  
Prednje slijedom članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rada i članova njihovih               
obitelji /NN174/o4, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13,             
92/14/ 
 
 
 
 
 
 
2/ temeljem članka 43. st. 1 t. 6/5 Statuta Dječjeg vrtića Sopot, čl. 7., st.1. točka 1. Pravilnika o                   
radu Dječjeg vrtića Sopot od 18. 07. 2014.g. u predmetu donošenja Odluke o izboru 1               
SPREMAČICA - rad na određeno vrijeme /po objavi potrebe za izbor cit. radnika u Biltenu br.:                
14 HZZZ Zagreb, Područni ured Zagreb od 16. 06. 2015./, na  prijedlog ravnateljice, donosi se: 
 
 O d l u k a  o zboru kandidata 1 SPREMAČICA:rad na određeno vrijeme, /zamjena/ 
VIŠNJICA DRVAR, izabrana,  između prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete, u otvorenom roku 
od 16. do 24. 06.2015.  
 
3/ Slijedom obavijesti odgojiteljice ZUBIĆ VESNE, o namjeri odlaska u mirovinu sa 01.             
09. 2015., zaposlene u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu:            
ODGOJITELJICA od 01. 02. 1977., donosi se Odluka o prestanka Ugovora o radu danom              
31.08.2015. -  zbog odlaska u mirovinu.  
 

Temeljem članka 48.  radnici pripada pravo na godišnji odmor za 2015. g. u trajanju od 32 
radna dana /od 16.07.-31.08.2015./ Radnici će se isplatiti; Regres za korištenje godišnjeg odmora 
za 2015. 

Temeljem članka 79. Pravilnika o radu DV Sopot od 18.07.2014., radnici će se isplatiti otpremnina 
zbog odlaska  u mirovinu. 

4/ Slijedom obavijesti radnice BUTORAC ANKE, o namjeri odlaska u mirovinu sa 01.             
09. 2015., zaposlene u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu: POMOĆNA             
KUHARICA od 26.06.1989., donosi se Odluka o prestanka Ugovora o radu danom            
31.08.2015. -  zbog odlaska u mirovinu.  
 

Temeljem članka 48.  radnici pripada pravo na godišnji odmor za 2015. g. u trajanju od 32 
radna dana /od 16.07.-31.08.2015./ Radnici će se isplatiti; Regres za korištenje godišnjeg odmora 
za 2015. 

Temeljem članka 79. Pravilnika o radu DV Sopot od 18.07.2014., radnici će se isplatiti otpremnina 
zbog odlaska  u mirovinu. 

5/ Donosi se Odluka o popunjavanju slobodnih – upražnjenih – novootvorenih radnih mjestaod 
01.09.2015.:uz prethodnu suglasnost i odobrenje nadležnih tijela Grada Zagreba. 

 



 
Red.br.: 

 
NAZIV RADNOG MJESTA 

 
Broj 

radnika 

Radni 
Neodređeno 

odnos na: 
Određeno 

Predviđen 
početak 
rada 

1. ODGOJITELJ 1 DA     / 01.09.015. 
 
2. 

*3. ODGOJITELJ u 4 grupe s      
Montessori programom /2 J i 2      
V/ 

 
4 

 
/ 

    DA do 
31.08.016. 

 
01.09.015. 

3.  
ODGOJITELJ 

1 / DA 
zamj.rod.d. 

01.09.015. 

4. SPREMAČICA 1 DA / 01.09.015. 
5. ODGOJITELJ-PRIRPAVNIK 1  DA 01.07.015. 
 
*Obrazloženje potrebe za radnicima pod red.br. 2.u privitku Zapisnika.  

 
 
 
 
 
 
 
Ad-7: 
 
Sve planirane radnje i postupci u cilju priprema za početak nove pedagoške 2015/016.             
Godine su u tijeku uspješne realizacije. 
 
Periodično izvješće za obračunsko razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2015. bit će              
prezentirano na narednoj sjednici Upravnog vijeća. 
 
Završeno u 18,20 sati. 
 
 
ZAPISNIČAR: PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 
 
Dragica Laklija, v.r.         Vera Martinčević Mikić,v.r. 


