
Dječji vrtić Sopot 
Zagreb, Viktora Kovačića 18 c 
Upravno vijeće  
KLASA:601-02/14-01-10 
URBROJ:251-592-04/17-2 
Zagreb, 17.03.2017. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
Sa 32. sjednice Upravnog  vijeća održane dana; 17.03. 2017., 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. 
Predsjedavajući: MAJA KATRIĆ 
 
Usvaja se predloženi; 
 

D N E V N I   R E D: 
 
 

1. Izvješće o izvršenju zaključaka  i verifikacija Zapisnika s prethodne  
31. sjednice Upravnog vijeća, održane dana: 30.01.2017. 

  
    2.   Provođenje Programa prijelaza djece u gradskim dječjim vrtićima  
           /od 20. do  31.03.2017./ 

 
3.   Donošenje Odluke o izboru kandidata slijedom objave Natječaja: 

 
        1 logoped - komunikacijski posrednik- rad na neodređeno vrijeme 
        1 pomoćni radnik u kuhinji- rad na neodređeno vrijeme 

1 pomoćni radnik u kuhinji – rad do 31.08.2017. 
 1 odgojitelj – rad na određeno vrijeme do povratka na rad: 
   /zamjena za bolovanje Damjanović Ivanke/ 
 

4. 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 32., kao i             
narednih sjednica Upravnog vijeća /za vrijeme bolovanja predsjednice gđ. Vere          
Martinčević Mikić/. 

Ovlaštenje u prilogu Zapisnika. 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Odluka i zaključaka, s prethodne 31. sjednice            
Upravnog vijeća, održane dana: 30.01.2017., iznijeto od strane ravnateljice,, te se           
verificira Zapisnik sa 31. sjednice Upravnog vijeća održane dana: 30.01.2017. 
 

Ad-2: 

Prihvaća se informacija o tijeku i rezultatima provođenje Programa prijelaza djece u 
gradskim dječjim vrtićima  /od 20. do  31.03.2017./, iznijeto od strane ravnateljice gđ. 
Mirele Marjanac,mag.praesc.educ. /Prilog uz ovaj Zapisnik/ 
 
Ad-3: 
 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sopot, na 32. sjednici održanoj dana: 17.03.2017., temeljem            
članka 43. st.1.t.6./5, Statuta Dječjeg vrtića Sopot, članka 6. Pravilnika o radu Dječjeg             
vrtića Sopot , u predmetu donošenja Odluke o izboru kandidata: 
 
1/ 1 LOGOPED – KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK , rad na neodređeno vrijeme, po objavi u              
Biltenu br.: 39, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, od 24.02.2017.,            
na prijedlog ravnateljice, donosi: 
 

O D L U K U  o  izboru kandidata: 
1  LOGOPED - KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK 

u radni odnos na neodređeno vrijeme  
 

MARTA SLAMIĆ, magistra logopedije, u radni odnos na neodređeno vrijeme  
 

2/ u predmetu donošenja Odluke o izboru kandidata: 1 POMOĆNI RADNIK/CA U            
KUHNJI , rad na neodređeno vrijeme, po objavi u Biltenu br.: 31, Hrvatskog zavoda za               
zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, od 14.02.2017., na prijedlog ravnateljice, donosi: 
 
 

O D L U K U  o  izboru kandidata: 
1  POMOĆNI RADNIK/CA U KUHINJI 

u radni odnos na neodređeno vrijeme  
 
         JURE STARČEVIĆ  /SSS/, u radni odnos na neodređeno vrijeme  
 





3/ u predmetu donošenja Odluke o izboru kandidata: 1 POMOĆNI RADNIK/CA U KUHINJI,             
rad na određeno vrijeme, po objavi u Biltenu br.: 45. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,              
Regionalni ured Zagreb, od 06.03.2017., na prijedlog ravnateljice, donosi: 
 

O D L U K U  o  izboru kandidata:  
1 POMOĆNI/A RADNIK U KUHINJI 

u radni odnos na određeno vrijeme do 31.08.2016. 
 
IGOR LAZAREVIĆ /SSS/, u radni odnos na određeno vrijeme,  rad do 31.08.2017. 

 
 
4/ / u predmetu donošenja Odluke o izboru kandidata: 1 ODGOJITELJ/CA, rad na određeno              
vrijeme , zamjena za odsutnu odgojiteljicu DAMJANOVIĆ IVANKU do povratka imenovane           
na rad, slijedom objavljenog Natječaja u Biltenu br.: 46 HZZZ Zagreb, od 07. do 15.03.               
2017.,za izbor jednog odgojitelja- rad na određeno vrijeme – zamjena, slijedom suglasnosti            
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, KLASA: 601-02/16-01/31         
URBROJ:251-10-12-16-34 od 20.12.2016., na prijedlog ravnateljice, donosi: 
 

O D L U K U  o  izboru kandidata:  
1 ODGOJITELJ/CA 

u radni odnos na određeno vrijeme  
 

MARTINA JOKIĆ, magistra predškolskog odgoja,  u radni odnos na određeno vrijeme, – 
ZAMJENA ZA BOLOVANJE Damjanović Ivanke 

 
 

 
Ad-4: 
 
Temeljem članka 43. st. 2. Statuta Dječjeg vrtića Sopot,Upravno vijeće, u predmetu:            
podnošenja prijedloga za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za 2016. po objavi Natječaja od             
24.siječnja 2017.od strane Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ Ministarstva znanosti           
i obrazovanja RH,  jednoglasno donosi: 

O  D  L  U  K  U 
 

Podržava se inicijativa i predlaže Odboru za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za 2016, za              
područje odgojno-obrazovnoga sustava: predškolski odgoj, ravnateljicu Dječjeg vrtića        
Sopot, MIRELU MARJANAC, mag.praesc,educ., za osobita postignuća u radu. 

 
Završeno u 10,15 

      ZAPISNIČAR: PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 

Dragica Laklija           Vera Martinčević Mikić 

       P.o. Maja Katrić 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvaja se predloženi: 
DJEČJI VRTIĆ SOPOT 
Zagreb, Viktora Kovačića 18 c 
 
Upravno vijeće  
 





KLASA:601-02/17-04/10 
URBROJ:251-592-04/17-1 
Zagreb, 07.03.2017. 

         Poštovani: 

                      _________________________ 
 

 
 

P  O  Z  I  V 
 
 
kojim se pozivate na 32. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana             
17.03.2017. (petak), sa  početkom u 8,00 sati u zbornici Dječjeg vrtića . 
 
Predlaže se slijedeći: 
 

DNEVNI RED: 
 

 
2. Izvješće o izvršenju zaključaka  i verifikacija Zapisnika s prethodne  

31. sjednice Upravnog vijeća, održane dana: 30.01.2017. 
  
    2.   Provođenje Programa prijelaza djece u gradskim dječjim vrtićima  
           /od 20. do  31.03.2017./ 

 
3.   Donošenje Odluke o izboru kandidata slijedom objave Natječaja: 

 
        1 logoped - komunikacijski posrednik- rad na neodređeno vrijeme 
        1 pomoćni radnik u kuhinji- rad na neodređeno vrijeme 

1 pomoćni radnik u kuhinji – rad do 31.08.2017. 
 1 odgojitelj – rad na određeno vrijeme do povratka na rad: 
   /zamjena za bolovanje Damjanović Ivanke/ 
 
 

4. Obavijesti: 
 
 
           Predsjednica Upravnog vijeća: 

  
  P.o. Maja Katrić 

         Vera Martinčević Mikić 
 
 
 
 

 




