
Dječji vrtić Sopot 
Zagreb, Viktora Kovačića 18 c 
Upravno vijeće  
KLASA:601-02/16-04/01-66 
URBROJ:251-592-04/16-2 
Zagreb, 27.12.2016. 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

Sa 30. sjednice Upravnog  vijeća održane dana; 27.12. 2016., sa početkom u 8,00 sati. 
 
Na sjednici su nazočni: 
 
 Ispred odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića: odgojiteljica: 
 
 
      1.   MAJA KATRIĆ,                              član  - predstavnica osnivača,  
  

2.   JOSIP BULIĆ,                                         član -  predstavnik osnivača 

3.   ALEN BITIĆI,                 član -  predstavnik osnivača 

4.   BOŽIDARKA HRVAČIĆ,                             član  - predstavnica roditelja 

      5.  VERA MARTINČEVIĆ MIKIĆ,                               predsjednica Upravnog vijeća, 
odsutna - bolovanje 

 

ZAPISNIČAR: Dragica Laklija, tajnica 
Ravnateljica: Mirela Marjanac, mag.praesc.educ. 
 
 
Usvaja se predloženi: 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Izvješće o izvršenju zaključaka  i verifikacija Zapisnika s prethodne  
29. sjednice Upravnog vijeća, održane dana: 30.11.2016. 
 

     2. Plan Nabave za 2017.g. 
  
     3. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata dječjeg vrtića 
Sopot za 2017. g. 

4. Prijedlog dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Sopot“ 
 
5. Donošenje Odluke o izboru kandidata slijedom objave Natječaja: 

 
 1 odgojitelja – rad na određeno vrijeme do povratka na rad: 
 /zamjena za roditeljski dopust, objava od 01.do 09.12.2016 
 



  Objava potrebe za zamjena za bolovanje: objava od 19. -  27.12. 2016./ Rad do 60 dana 
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa početak 1 djelatnika u 
računovodstvu, objava potrebe za 4 odgojitelja pripravnika/. 
 

6. Obavijesti: 
 

 
 

Ad-1: 
 
Temeljem članka 42. st 2. Statuta DV Sopot od 19.12.2013., predsjednica Upravnog 
vijeća gđ. Martinčević  Mikić Vera, ovlašćuje gđ. MAJU KATRIĆ, člana Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića Sopot, predstavnika osnivača, za pripremu i vođenje ove 30. sjednice 
Upravnog vijeća  
Ovlaštenje u prilogu Zapisnika. 
  
Primljena: Suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, u predmetu: 
Iznajmljivanja prostora vrtića za provedbu tečajeva: 
 
1/ za odrasle, KLASA:601-02/16-01/718, URBROJ:251-10-12-16-2 od 15. 12.2016. 
2/ provedbu kraćih programa za djecu predškolske dobi 
    KLASA:601-02/16-01/717, URBROJ:251-10-12-16-2 od 15. 12.2016. od 15.12.2016. 
 
Primljeno: Odobrenje za nabavu namještaja u iznosu od 87.481,25 KN 
KLASA: 402-09/16-001/1298 URBROJ:251-10-02-2-16-2 od 14.12.2016. 
 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Odluka i zaključaka, s prethodne 29. sjednice            
Upravnog vijeća, održane dana: 30.11.2016., iznijeto od strane ravnateljice,, te se           
verificira Zapisnik sa 29. sjednice Upravnog vijeća održane dana: 30.11.2016. 
 
Ad-2: 
 
Gradska skupština Grada Zagreba, na 48. Sjednici, 20.12.2016. donijela je temeljem           
članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /Narodne novine 10/97,           
107/07 i 94/13/ i članka 38. točke 6. Statuta Grada Zagreba /Službeni glasnik Grada              
Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 7/09, 16/09, 25/09,             
10/10, 4/13, 24/13 i 2/15/, Program javnih potreba u predškolskom odgoju i            
obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2017. 
KLASA:400-06/16-01/91, URBROJ:251-01.05.16.33 od 20. 12.2016. 
 
Slijedom navedenog, a temeljem čl. 43. st.1, točka 6. podtočka 4., na prijedlog             
ravnateljice, donosi se: 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.godinu. 
 
Financijski Plan za 2017.g. objavit  će se na web. stranicama Dječjeg vrtića Sopot. 
 
Na prijedlog ravnateljice, u cilju osiguranja redovitog poslovanja Ustanove opskrbom          
živežnim namirnicama, roba i usluga, slijedom provođenja Oduke o nabavi robe i            
usluga procijenjene vrijednosti do 200,000,00 KN Dječjeg vrtića Sopot od 12.12.2013.,           
donosi se: 
 

PLAN NABAVE ZA 2017.g. 



 
Temeljem odredaba Zakona o javnoj nabavi, na web.str. Dječjeg vrtića objavit će se Plan              
nabave za 2017.g. 
Upravno vijeće upoznato je sa postupkom nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do             
200,000,00 kuna, te zaključenim Ugovorima o nabavi roba i usluga za 2017.g. koja nabava              
nije obuhvaćena centralizacijom, odnosno objedinjenom javnom nabavom od strane         
osnivača, nadležnog ureda  Grada Zagreba. 
Registar zaključenih Ugovora o nabavi…za 2017., objavit će se na web.str. Dječjeg vrtića             
Sopot. 
 
Ad-3: 
 
Na temelju članka 18. st. 3. Uredbe o uredskom poslovanju /NN 7/09/ i članka 5. Pravilnika o                 
jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata          
/NN 38/88 i 75/93/, ravnateljica Dječjeg vrtića Sopot Mirela Marjanac, mag.praesc.educ.,           
donijela je: 

P L A N 
KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA 

AKATA FJEČJEG VRTIĆA SOPOT ZA 2017. 
 
Ad-4: 
 
Temeljem članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Sopot, Upravno vijeće na 30. Sjednici održanoj 
dana: 27.12.2016. donijelo je: prijedlog Odluke   o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „ Sopot“  od 13.12.1999. 

 
Članak 1. 

 
U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sopot od 
12.12.1999., dodaje se novo radno mjesto koje glasi: 

 
1.6. STRUČNI SURADNIK: LOGOPED – KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK U 
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 
 
Opis poslova u prilogu. 

 
Obrazloženje; u cilju realizacije PROGRAMA INKLUZIJE DJETETA S OŠTEĆENJEM 
SLUHA U ODGOJNO-OBRAZOVNE PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA 
/Program u postupku suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH/ 

 
Odluka se dostavlja  Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport,  na  prethodnu 
suglasnost  izmjene i dopune Pravilnika - Osnivaču: Grad Zagreb – Gradonačelniku 
Grada Zagreba. 

 
Ad-5: 
 
Donošenje Odluke o izboru kandidata slijedom objave Natječaja, na prijedlog ravnateljice: 
1/ u Biltenu br.: 232, 01.do 09.12.2016 
Prethodna suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport:  
KLASA:601-02/15-01/42 URBROJ:251-10-12-15-20 od 3.09.2015.  
 

- Radni odnosi po Ugovoru o radu na određeno vrijeme, /zamjena za odsutnu Brezak 



Adrijanu /do povratka imenovane, odnosno njene zamjene Pleše Valentine, za isto razdoblje 
zamjene, na rad/ , 1odgojitelj:JOKIĆ MARTINA, magistra predškolskog odgoja 

 
2/ Objava potrebe za zamjena za bolovanje: 
 
/Martinčević Mikić Vera i Damjanović Ivanka/: objava    u Biltenu broj: 243 od 16. -  27.12. 2016./  
 
Prethodna suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport:  
KLASA:601-02/16-01/31 URBROJ:251-10-12-16-34 od 20.12.2016..  
 
/Kovačević Lidija /: objava  u Biltenu broj: 250 od   28.12. 2016. do 05. 01.2017./  
Prethodna suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport:  
KLASA:601-02/16-01/31 URBROJ:251-10-12-16-28 od 07.12.2016..  
 
3/ Rad do 60 dana: Monika Petoš, stručna prvostupnica predškolskog odgoja, od 13.12.2016. 

       Mirjana Ivandić, odgojitelj od 19.12.2016. 
 

4/ Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa: djelatnik/ca u računovodstvu: 
    MAJA  DANILOVIĆ, stručna prvostupnica ekonomije, pripravnik, početak osposobljavanja:  
    22.12.2016. 
5/ U biltenu broj: 243, objava potrebe za 4 odgojitelja  - pripravnika, stručno osposobljavanje 
bez zasnivanja radnog odnosa, od 16. do 27.12.2016. 
 
 
Ad-6: 
 
1/ Prima se na znanje informacija o organizaciji rada povodom  Božićnih i Novogodišnjih 
blagdana /i neradnih dana/. 
 
2/ Zaštita na radu: 
U redovitom zakonskom roku: 02.12.2016., ispitano je:  

- funkcionalnost unutarnje hidrantske mreže 
- pregled i ispitivanje radne opreme na oba objekta, 
- po izvršenim pregledima i ispitivanjima donijet je zaključak i ocjena o zadovoljavanju 

propisanih zahtjeva, te su izdana Uvjerenja o istome. 
 
Novo primljeni radnici pravovremeno se upućuju na osposobljavanje za rad na siguran način i  
Preventivne mjere zašite od požara. 
 
Temeljem odredaba Zakona o zaštiti na radu,  tijekom mjeseca travnja – svibnja 2017. planira 
se provesti vježba evakuacije /i spašavanja/,  u koju će vježbu biti uključen Područni ured za 
zaštitu i spašavanje Zagreb – Županijski centar 112. 
 
U cilju edukacije – osposobljavanja  radnika na području zaštite i sigurnosti, održati će se 
tijekom mj. veljače 2017 obuka iz prve pomoći od strane izvoditelja radionice Crveni križ 
Zagreb. 
 
 
Završeno u 9,40 sati. 
 
 
  ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 
 
Dragica Laklija,v.r.      P.O.  Maja Katrić,v.r. 
 
 
*************************************************************************************** 



 
 
 
 
 


