
 
 
 
DJEČJI VRTIĆ SOPOT 
ZAGREB, Viktora Kovačića 18 c. 
 
KLASA: 601-02/15-09/01-15 
URBROJ: 251-592/15-02-1 
U Zagrebu, 08. 07. 2015. 

       Poštovani: 
                ______________________ 

 
  
 

P   o   z   i   v 
 

kojim se pozivate na  15. sjednicu  UPRAVNOG VIJEĆA 
Dječjeg vrtića Sopot, Zagreb,Viktora Kovačića 18. c, koja će se održati 
dana: 13. 07. /ponedjeljak/ 2015. s početkom u 17,00 sati 

u prostorijama objekta Viktora Kovačića 18 c. 
 
Predlaže se slijedeći: 
 
 
 

D N E V N I   R E D: 
 
1. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. 06.             

2015. 
 

 
2. Periodični obračun za razdoblje od 01.01. do 30. 06. 2015. 
    Izvjestitelj: S. Pavić, voditeljica računovodstva/ 

 
 
 
 
     PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 
  
       Vera Martinčević Mikić, v.r. 

 
Dječji vrtić Sopot Zagreb  
Viktora Kovačića 18 c. 
UPRAVNO VIJEĆE 
KLASA: 601-02/15-08/01-15 
URBROJ: 251-592/15-02-2 
U Zagrebu, 13. 07. 2015. 



 
Z  a  p  i  s  n  i   k 

sa  15. sjednice Upravnog vijeća održane dana:  13.07.2015. 
 

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  
3.      BOŽIDARKA HRVAČIĆ,           član -  predstavnica roditelja - odsutna 
4.      SONJA LOVRJENTJEV,          član  -  predstavnica osnivača  - odsutna 
5.    BORIS MATOIC,              član  - predstavnik osnivača  
 
Zapisničar:     DRAGICA LAKLIJA  – tajnica 
Ravnateljica :  MIRELA MARJANAC, mag.paed. 
Ostali nazočni: SLAVA PAVIĆ, voditeljica računovodstva 
 
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 14. sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. 
06. 2015. 
 
 2. Periodični obračun za razdoblje od 01.01. do 30. 06. 2015. 
    Izvjestitelj: S. Pavić, voditeljica računovodstva/ 
  
 
 
Ad-1: 
 

Izvješće o izvršenju Odluka i Zaključaka sa 13. Sjednice Upravnog vijeća           
održane dana: 29. 06. 2015., podnosi ravnateljica: 
Izvješće se prihvaća, te se verificira Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog           
vijeća održane dana 29. 06. 2015. 
 
Ad-2: 
 

U izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2015. rezultat poslovanja je višak prihoda u          
iznosu od 578.860 KN. Vlastiti prihodi od programa i najma iznose 269.509 kn i dio su                
tog viška. U navedenom razdoblju utrošen je dio vlastitih sredstava. Prema provedenim            
upisima djece i interesu roditelja u predškolskoj godini 2015/2016. proširit ćemo           
jasličke grupe sa dvije nove grupe prema Montessori pedagoškoj koncepciji. Obzirom da            



će nam za navedeni program biti potrebna oprema i didaktika, neutrošena vlastita            
sredstva koristit ćemo za tu namjenu. 
 

Materijalni rashodi kreću se u okviru planiranih troškova. Važno je napomenuti da            
za obračunsko razdoblje nismo primili račune za režijske troškove(voda,struja,topla         
voda).Na poziciji materijal i sirovine trošak je znatno manji u odnosu na plan. Doznačena              
sredstva sa ove pozicije preusmjerena su za vanjsko i unutarnje uređenje vrtića, te             
potrebne sanacije radi sigurnosti djece. 

Na poziciji ostali rashodi za zaposlene utrošena su gotovo sva planirana sredstva.            
Rashodi za usluge na poziciji 323 znatno su manji u odnosu na plan. Sredstva sa ove                
pozicije bit će utrošena u nadolazećem razdoblju. 
 

Obveze u navedenom razdoblju iznose 837.281 kn. Od toga iznos za plaću            
06/2015.je 808.831 kn., a razlika od 28.450 kn. bit će utrošena za račune             
06/2015.godine. 
 

Nakon podnijetog Izvješća uz obrazloženje, od strane ravnateljice Mirele         
Marjanac,mag.paed. i Slave Pavić, voditeljice računovodstva, isto se jednoglasno         
prihvaća. 
 

 
Završeno u 17,40 sati. 
 
 
ZAPISNIČAR: PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 
 
Dragica Laklija, v.r.         Vera Martinčević Mikić,v.r. 
 


