
 
DJEČJI VRTIĆ SOPOT 
Zagreb, Viktora Kovačića 18 c 
Upravno vijeće 
KLASA:601-02/18-01/01 
URBROJ:251-592-04/18-2 
Zagreb, 31. siječnja 2018.. 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

Sa 2. sjednice Upravnog  vijeća održane dana; 31. siječnja 2018., sa početkom u 8,00 sati. 
 

Na sjednici su nazočni: 
 
Članovi Upravnog vijeća: 
 
1. DUBRAVKO ŠPANIČEK član – predstavnik osnivača 
2. JOSIP BULIĆ član – predstavnik osnivača 
3. JOSIP BANEK član – predstavnik osnivača 
4. MARTINA STAŠIĆ član – predstavnik roditelja  
5. VESNA GLAVOVIĆ član -  predstavnik ispred odgojitelja i 

stručnih suradnika DV Sopot 
 
Predsjedava predsjednica Upravnog vijeća, VESNA GLAVOVIĆ, odgojitelj – mentor 
Predstavnik ispred odgojitelja i stručnih suradnika 
 
ZAPISNIČAR: Dragica Laklija, tajnica 
 
Ostali nazočni: Ravnateljica: Mirela Marjanac, mag.praesc.educ. 

   Voditeljica računovodstvene službe: Slava Pavić 
 
Usvaja se predloženi; 
 

D N E V N I   R E D: 
 

1.  Izvršenje Odluka i Zaključaka sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća 
      održane dana 21.12.2017. 
      Verifikacija Zapisnika sa sjednice. 
  
2.   Izvješće o financijskom poslovanju DV Sopot za period 01.01. do 31.12.2017. 
       Izvješćuje: ravnateljica, voditeljica računovodstva 
 
3.    Donošenje Odluke o izboru kandidata slijedom objave Natječaja: 
 

1 odgojitelj – rad na određeno vrijeme – zamjena 
1 edukacijski rehabilitator- rad u grupi djece s TUR – rad na određeno vrijeme - zamjena 

 
Donošenje Odluke o objavi Natječaja /prestanak Ugovora o radu: odgojitelja 2/ 

 
4. Obavijesti 



 
Ad-1; 
 
Izvješće o izvršenju Odluka i zaključaka sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća, održane             
dana: 21.12.2017.podnijela je ravnateljica DV Sopot, Mirela Marjanac,mag.praesc.educ. 
 
Jednoglasno se verificira Zapisnik sa 1. Konstiturajuće sjednice, održane dana. 21.12.2017. 
 
 
Ad-2: 
 
Temeljem članka 43. st. 1. t. 6. podtočka. 4. Statuta DV Sopot, Upravno vijeće po               
iznijetom izvješću od strane ravnateljice Mirele Marjanac, mag.praesc.educ. i voditeljice          
računovodstva Slave Pavić, jednoglasno donosi: 
 
Izvješće o financijskom poslovanju DV Sopot za period 01.01. do 31.12.2017. 
 
Financijski Izvješće za 2017.g. objavit  će se na web. stranicama Dječjeg vrtića Sopot. 
 
Ravnateljica DV gđa.: Mirela Marjanac zahvaljuje se na suradnji i podršci, te poduzetim             
aktivnostima, na ostvarivanju programa u cilju obnove igrališta objekta Ostrogovićeva 9,           
članovima Upravnog vijeća prošlog saziva kao i predstavnicima GČ Novi Zagreb Istok. 
 
Ad-3: 
 
Donošenje Odluke o izboru kandidata slijedom objave Natječaja: 
 
1/ Jedan odgojitelj – rad na određeno vrijeme – zamjena za bo. – čuvanje trudnoće, rodiljni,                 

roditeljski dopust – do povratka na rad JELIĆ BLAŽENKE, slijedom objave u Biltenu HZZZ RU               
Zagreb broj: 239 od 11.12. do 19.12.2017. 
Po prethodnoj suglasnosti Gradskog ureda  za obrazovanje KLASA: 601-02/18-01/21 
URBROJ: 251-10-12-18-2, od 3. siječnja 2018. 
Na prijedlog ravnateljice, a nakon obavljenih prethodnih razgovora sa  prijavljenim kandidatima 
koji ispunjavaju uvjete iz objavljenog Natječaja, donosi se: 

 
Odluka o izboru kandidata: 

 
Izabrani kandidat: ŠAJFAR ANTONIJA, prediplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje - pripravnica 
 
2/ Jedna edukacijski rehabilitator- rad u grupi djece s TUR – rad na određeno vrijeme –                
zamjena za odsutnu radnicu - mirovanje prava – roditeljski dopust – do povratka na rad TEPEŠ                
IVANE, slijedom objave u Biltenu HZZ RU Zagreb broj: 239 od 11. 12. do 19. 12. 2017. 
 
Po prethodnoj suglasnosti Gradskog ureda  za obrazovanje, kulturu i sport,  
KLASA: 601-02/16-01/31 URBROJ: 251-10-12-16-4, od 25. veljače 2016. 
 
Nakon obavljenih prethodnih razgovora sa  prijavljenim kandidatima, na prijedlog ravnateljice, 
koja nije iznijela prijedlog o izboru kandidata, donosi se: 
 
Odluka kojom se poništava objavljeni  Natječaj od 11.12.2017. i ponovnoj objavi Natječaja 

/uz dodatak: može i pripravnik/ca/. 
 
Donošenje Odluke o prestanku Ugovora o radu po SPORAZUMU između radnika i            
poslodavca: 



 
1/ MELITI DONČIĆ VITOVSKI, radno mjesto: ODGOJITELJ, danom: 21. siječnja 2018. 
2/ MELITI NOVINČAK, radno mjesto: ODGOJITELJ, danom: 4. veljače 2018. 
 
Donosi se Odluka o objavi Natječaja za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta: 
 
 1/ Jedan ODGOJITELJ rad na NEODREĐENO VRIJEME 
 
Prethodna suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport,  
KLASA:601-02/17-01-23 URBROJ: 251-10-12-17-16 od 3. srpnja 2017. 
 
2/ 2 ODGOJITELJA  rad na ODREĐENO VRIJEME – povećan opseg poslova  
– do 31. kolovoza 2018. 
 
Prethodna suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport,  
KLASA:601-02/17-01-23 URBROJ: 251-10-12-17-3 od 3. srpnja 2017. 
 
Obavijest o radu po Ugovoru o radu do 60 dana: 
 
1/ SEANA DEMARK, edukacijski rehabilitator, do izbora kandidata po objavi Natječaja  

-  popunjavanje upražnjenog radnog mjesta. 
 
 
Ad-4: 
 
Obavijesti: 
 
Radnica upućena na prošireni pregled kod Sc. ambulante med. rada, s privremenom            
nesposobnosti za rad  do 28. 1. 2019. SV i nadalje je na bolovanju. 
 
Prima se na znanje Izvješće o uspješno održavanim modulima SRC, V Modul Stručno razvojnog              
centra, održati će se: 9. veljače 2018 
 
 
Završeno u 9,10 sati. 
 
 
ZAPISNIČAR: PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 
 
 
Dragica Laklija,v.r.       Vesna Glavović,v.r. 


