
DJEČJI VRTIĆ SOPOT 
Zagreb, Viktora Kovačića 18 c 
Upravno vijeće  
KLASA:601-02/17-01/36 
URBROJ:251-592-04/17-1 
Zagreb, 11.10.2017. 
 

Poštovani: 

_________________________ 
 

 

P  O  Z  I  V 
 
kojim se pozivate na 37. sjednicu Upravnog vijeća  koja će se održati  dana 
13.10.2017. (petak), sa  početkom u 8 sati u zbornici Dječjeg vrtića . 
 
Predlaže se slijedeći: 

 
DNEVNI  RED: 

 
 
1. Izvješće o izvršenju Odluka i zaključaka te  verifikacija Zapisnika s prethodne  36. 
sjednice Upravnog vijeća, održane dana: 28.9.2017. 
 
2. Rad i radni odnosi, izbor kandidata po objavi Natječaja u sl. Biltenu br.:189 od 
29.9.2017. /2 odgojitelja – rad do 31.8.2018., 5 odgojitelja rad na određeno vrijeme - 
zamjena 
 Rad do 60 dana – obavijest 

3. Imenovanje Službenika za informiranje 

 

         PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 
 

                                                               Vera Martinčević Mikić, uz.: Maja Katrić,v.r 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dječji vrtić Sopot 
Zagreb, Viktora Kovačića 18 c 
Upravno vijeće  
KLASA:601-02/17-01/36 
URBROJ:251-592-04/17-2 
Zagreb, 13. listopada 2017. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

Sa 37. sjednice Upravnog  vijeća održane dana; 13. listopada 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 
 
Ostali nazočni: Ravnateljica: Mirela Marjanac, mag.praesc.educ. 
Predsjedavajuća: MAJA KATRIĆ 
 
Usvaja se predloženi; 
 

D N E V N I   R E D: 
 
1. Izvješće o izvršenju Odluka i zaključaka te  verifikacija Zapisnika s prethodne  36. 
sjednice Upravnog vijeća, održane dana: 28.9.2017. 
 
2. Rad i radni odnosi, izbor kandidata po objavi Natječaja u sl. Biltenu br.:189 od 
29.9.2017. /2 odgojitelja – rad do 31.8.2018., 5 odgojitelja rad na određeno vrijeme - 
zamjena 
Rad do 60 dana – obavijest 

3. Imenovanje Službenika za informiranje 

4. Obavijesti – uređenje igrališta objekta Dv Sopot, Ostrogoviećva 9 



Ad-1: 
 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Odluka i zaključaka te verifikacija Zapisnika s prethodne             
36. sjednice Upravnog vijeća, održane dana: 28.9.2017., iznijeto od strane ravnateljice. 
 
 

Ad-2: 

Na prijedlog ravnateljice,  donosi se Odluke o izboru kandidata slijedom objave 
Natječaja u Biltenu br.: 189 od 7.10.2017. 

2 ODGOJITELJA, rad na određeno vrijeme: povećan opseg poslova po Suglasnosti Gradskog ureda za 

obrazovanje, kulturu i sport, KLASA:601-02/17-01/23 URBROJ:251-10-12.17-32 od 1.rujna 2017./2 

odgojitelja – treći odgojitelj u odgojnim skupinama gdje su integrirana djeca s višestrukim teškoćama 

u razvoju, rad do 31.8.2018./ 

1. MELITA NOVINČAK 
2. MIRJANA IVANDIĆ 
 
5 ODGOJITELJA rad na određeno vrijeme zamjene: 

2 ODGOJITELJA rad na određeno vrijeme: zamjena po Suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, 

kulturu i sport KLASA:601-02/17-01/23 URBROJ:251-10-12.17-24 od 1.rujna 2017. /odsustvo s rada 

radi bolovanja: Lidija Kovačević/ 

1. SUNAJKO TATJANA 

 - tijekom donošenja prijedloga  Odluke, odgojiteljica Robertina Mauzer najavila završetak  bolovanja, 

te se radno mjesto po objavi u ovom Natječaju ne popunjava/.  

1  ODGOJITELJ, rad na određeno vrijeme: zamjena po suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, 

kulturu i sport,  KLASA:601-02/17-01/23 URBROJ:251-10-12.17-24 od 1.rujna 2017./odsustvo s rada – 

HZZO Budić Nikoline/, 

1. GARIĆ PAULA 

1 ODGOJITELJ zamjena po Suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, 

KLASA;601-02/16-01/31 URBROJ:251-10-12.16-34 od 20.12.2016. /odsustvo s rada Ivanke 

Damjanović – bolovanje/, 

1. NIKOLINA KELAVA 

1 ODGOJITELJ zamjena po Suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, 

KLASA,601-02/16-01/31 URBROJ:251-10.12-16-34 od 20.12.2016. / odsustvo s rada Martinčević 

Mikić Vere – bolovanje/, 

1. ARIJANA ĐERMADI 
________________________________________________________________________________ 
Jednoglasno se donosi Odluka o objavi Natječaja za radno mjesto ODGOJITELJ,  kako slijedi: 



1 ODGOJITELJ rad na neodređeno vrijeme – upražnjeno radno mjesto: po Suglasnosti Gradskog             
ureda za obrazovanje, kulturu i sport KLASA:601-02/17-01/23 URBROJ:251-10-12.17-34 od         
4.listopada 2017. /odlazak u starosnu mirovinu KIRIN LJUBICE, med.sestre/odgojielj, 13.10.2017./ 
 

 

Ad-3: 

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13) i               
članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Sopot ravnateljica Mirela Marjana,mag.praesc.educ., obavijestila je           
Upravno Vijeće da je dana: 12.08.2017., donijela: Odluku o imenovanju službenice za informiranje:             
MARTA VRAČEVIĆ, magistra logopedije – stručni suradnik Dječjeg vrtića Sopot, imenuje se            
mjerodavnom osobom za rješavanjem ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenicom za            
informiranje Dječjeg vrtića Sopot – vršenje nadzora nad postupkom ostvarivanja prava na pristup             
informacijama. /umjesto do tada imenovane službenice za informiranje: Maje Petković, koja je sa  
11. 8.2017., sporazumno raskinula radni odnos u DV Sopot. 
 
Odluka se objavljuje na web.str. DV Sopot. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Završeno u 9,25 

 

ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 

Dragica Laklija    Vera Martinčević Mikić, p.o. Maja Katrić 

_________________________________________________________________________________ 

 


