
Dječji vrtić Sopot 
Zagreb, Viktora Kovačića 18 c 
UPRAVNO  VIJEĆE 
KLASA:601-02/16-04/01-48 
URBROJ:251-592-04/16-2 
Zagreb, 07.09.2016. 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

Sa 27. sjednice Upravnog  vijeća održane dana; 31.08.2016. sa početkom u 16,30 sati. 

Na sjednici su nazočni: 

      Ispred odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića: odgojiteljica: 

      1.  VERA MARTINČEVIĆ MIKIĆ,                                            predsjednica Upravnog vijeća 

1. MAJA KATRIĆ,                           član  - predstavnica osnivača 

2. JOSIP BULIĆ,                                                     član -  predstavnik osnivača 

3. ALEN BITIĆI,                           član -  predstavnik osnivača 

4. BOŽIDARKA HRVAČIĆ,                           član  - predstavnica roditelja 

ZAPISNIČAR. Dragica Laklija, tajnica 
Ravnateljica: Mirela Marjanac, mag.praesc.educ. 
 
Utvrđuje  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. Izvješće o izvršenju zaključaka  i verifikacija Zapisnika s prethodne 26. sjednice Upravnog 

vijeća, održane dana: 27.06.2016. 

      2.    IZVJEŠE O RADU DJEČJEG VRTIA SOPOT u pedagoškoj godini 2015/2016. 
              /Izvješć uje: ravnateljica M. Marjanac,mag.praesc.educ./ 
 
      3.    Donošenje Odluke o: 

1/izboru kandidata /1 Pomoćni radnik u kuhinji, rad na određeno vrijeme do 31.08.2017., 
po objavljenom  Natječaju od 07.07.2016. 
2/ potrebe za radnicima; 
- Rad na neodređeno vrijeme 
- povećan opseg poslova, rad na određeno vrijeme; /rad do 60 dana/ 
  



      4.  Obavijesti; 
 

Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /NN 10/97, 107/07 i                
94/13/ i članka 56. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Zagreba /Sl.glasnik Grada Zagreba 19/99,               
19/01, 20/01- pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i               
2/15, gradonačelnik Grada Zagreba, donio je Zaključak o razrješenju člana Upravnog vijeća            
Dječjeg vrtića Sopot, Zagreb, Viktora Kovačića 18 c, KLASA: 601-02/16-01/371 URBROJ           
251-03-02-16-2 dana 23. lipnja 2016.g., kojim se razrješuje dužnosti DUBRAVKO ŠPANIČEK,           
predstavnik osnivača, a za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sopot imenuje se JOSIP BULIĆ,              
predstavnik osnivača 
 
Verificira se mandat novoimenovanog člana Upravnog vijeća predstavnika osnivača,         
JOSIPA BULIĆ, na vrijeme mandata Upravnog vijeća ovog saziva do  11.12.2017. 
 
Ad-1: 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Odluka i Zaključaka, te se verificira Zapisnik sa 26. sjednice  
Upravnog vijeća održane dana: 27.06.2016., na način da se: mijenja dio Odluke Ad-4 2/ koji               
glasi: 

2/ potrebe za radnicima; povećan opseg poslova, rad na određeno vrijeme; rad do              
31.08.2017.:  

12 odgojitelja /3.odgojitelj za rad u grupi s djecom s TUR/- na način i po suglasnosti                 
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport –/ u privitku Zapisnika/, tako da ista glasi: 

   2/ potrebe za radnicima;  
-  rad na neodređeno vrijeme 
- 5 odgojitelja  
- povećan opseg poslova, rad na određeno vrijeme; rad do 31.08.2017.:  
       2 odgojitelja /3.odgojitelj za rad u grupi s djecom s TUR/  

 
Ad-2: 

Temeljem članka 43. st. 1. Točka 6/3 Statuta Dječjeg vrtića Sopot, prihvaća se  

IZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA SOPOT, za pedagošku godinu 2015/2016, 

iznijeto od strane ravnateljice Mirele Marjanac,mag.praesc.educ., i prihvaćeno na sjednici 

Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Sopot,   dana 30.08.2016.  

Obzirom na ostvarene rezultate rada, ravnateljici Mireli Marjanac, potvrđene u Izvješću, 

temeljem članka 51.st.1. točka e/,  Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sopot, dodaju se tri/3/ dana 

na ukupna broj pripadajućih dana godišnjeg odmora za 2016.g. 

Ad-3: 

1/ Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sopot, temeljemčlanka 43. st.1.t.6./5, Statuta Dječjeg vrtića Sopot, članka 7. st.                 
točka 1. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sopot , u predmetu donošenja Odluke o izboru kandidata: 1 pomoćna                  
kuharica/servirka, rad na određeno vrijeme do 31.08.2017., po objavi u Biltenu br.: 190, Hrvatskog zavoda za                
zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, od 07.07.2016., na prijedlog ravnateljice, donosi: 
 

O D L U K U  o  izboru kandidata:  
1 pomoćni radnik u kuhinji u radni odnos na određeno vrijeme  do 31.08.2017. 



 
JURE STARČEVIĆ /SSS kuhar/, u radni odnos na određeno vrijeme do 31.08.2017. 
Izabrana, između prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete objavljene u Natječaju, u otvorenom roku             
do 07.07.2016. 
- sukladno odredbama zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /NN 10/97107/07 i 94/013/,            

Pravilnika o vrsti stručne spremne stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih              
djelatnika u dječjem vrtiću /NN 133/97/. 

/prethodna suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport KLASA: 601-02/16-01/31 
URBROJ:251-10-12-16-8  od  30.06.2016. 

2/ Slijedom prethodne suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport KLASA:            
601-02/16-01/31 URBROJ:251-10-12-16-10 od 26.08.2016. za zasnivanje radnog odnosa sklapanjem         
ugovora o radu na određeno vrijeme temeljem natječaja radi zamjene nenazočne radnice odgojiteljice             
KRAMARIĆ PETROVIĆ PETRE koja je na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći od 16.08.2016., zasniva              
se radni odnos do 60 dana od 01.09.2016. do završetka postupka po objavi Natječaja pri HZZZ RU                 
Zagreb, Bilten be. 162 od 24.08. do 01.09.2016. s odgojiteljicom  ĐUKIĆ ZORANOM 
 

3/ Slijedom prethodne suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport KLASA:            
601-02/16-01/31 URBROJ:251-10-12-16-14 od 31.08.2016. za zasnivanje radnog odnosa sklapanjem         
ugovora o radu na određeno vrijeme najdulje do 60 dana zasniva se radni odnos do 60 dana od                  
01.09.2016. do završetka postupka po objavi Natječaja pri HZZZ RU Zagreb, s odgojiteljicama:              
NIKOLINA BADRIĆ, NIKOLINA BUDIĆ. 
 
 

4/ Slijedom prethodne suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport KLASA:            
601-02/16-01/31 URBROJ:251-10-12-16-18 od 08.09.2016. za zasnivanje radnog odnosa sklapanjem         
ugovora o radu na određeno vrijeme najdulje do 60 dana, zasniva se radni odnos do 60 dana od                  
01.09.2016. do završetka postupka po objavi Natječaja pri HZZZ RU Zagreb, s odgojiteljicama:              
ANTONETA KOMARICA od 0109.2016.  i TIHANA GRACIN COLIĆ,  od 07.09.2016. 
 

5/ Slijedom prethodne suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport KLASA:            
601-02/16-01/31 URBROJ:251-10-12-16-12 od 29.08.2016. za zasnivanje radnog odnosa sklapanjem         
ugovora o radu na određeno vrijeme najdulje do 60 dana, zasniva se radni odnos do 60 dana od                  
01.09.2016. do završetka bolovanja MELITE ROSANDIĆ i SRDOČ ELME, s odgojiteljicama: MIŠIĆ             
KRISTINA i ANITA BARIŠIĆ. 
 
 

 
Završeno u 18,15 sati. 

 
 
         ZAPISNIČ AR:       PREDSJEDNICA UPRAVNOG 
VIJEĆ A: 
_______________________  
____________________________ 
    Dragica Laklija          Vera Martinčević Mikić 
 

********************************************************** 

  



 


