
DJEČJI VRTIĆ SOPOT 
Zagreb, Viktora Kovačića 18 c 
Upravno vijeće 
KLASA:601-02/17-01/36 
URBROJ:251-592-04/17-1 
Zagreb, 3.studenoga 2017. 
 

Poštovani; 
 

_________________________ 
 
 
 

P  O  Z  I  V 
 

Kojim se pozivate na 38. sjednicu Upravnog vijeća, koja će se sjednica održati dana: 9. 
Studenoga /četvrtak/ sa početkom u 8 ,00 sati u prostorijama DV Sopot, Zagreb, Viktora 
Kovačića 18 c. /zbornica/. 
 
Predlaže se slijedeći: 
 
 

D n e v n i    r e d: 
 
 

1. Izvješće o izvršenju Odluka i zaključaka , te verifikacija Zapisnika s prethodne 37. 
sjednice Upravnog vijeća, održane dana. 13.listopada 2017. 
- Provedba posebnih cjelovitih, poludnevnih i kraćih programa za pedagošku godinu 
2017/2018. – suglasnost KLASA;601-02/17-01/328 URBROJ:251-10.12.17.3 od 9. 10. 2017. 
 
2. Rad i radni odnosi, izbor kandidata po objavi Natječaja u sl. Biltenu br.: 204 HZZZ 
Regionalni ured Zagreb od 20.10.2017. /1 odgojitelj – rad ne neodređeno vrijeme/ 
- rad do 60 dana – obavijest 
- prekid stručnih osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. 
- najava potrebe za zamjenom odgojitelja za vrijeme rodiljnog…rad na određeno vrijeme - 
zamjena 
 
 3. Izbori za člana Upravnog vijeća: 
    - predstavnika odgojitelja i stručnih suradnika 
    - predstavnika roditelja – donošenje Odluke o raspisivanju izbora. 
 
4. Poslovne informacije/informacije 
 
 

    PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: 
 

Vera Martinčević Mikić p.o. Maja Karić,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, 15.studenoga 2017. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

Sa 38. sjednice Upravnog  vijeća održane dana; 9. studenoga 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/ovl.osoba: 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 37. 
sjednice Upravnog vijeća, održane dana. 13.listopada 2017. 
- Provedba posebnih cjelovitih, poludnevnih i kraćih programa za pedagošku godinu 
2017/2018. – suglasnost KLASA;601-02/17-01/328 URBROJ:251-10-12-17-3 od 9. 10. 2017. 
 
2. Rad i radni odnosi, izbor kandidata po objavi Natječaja u sl. Biltenu br.: 204 HZZZ 
Regionalni ured Zagreb od 20.10.2017. /1 odgojitelj – rad ne neodređeno vrijeme/ 
- rad do 60 dana – obavijest 
- prekid stručnih osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. 
- najava potrebe za zamjenom odgojitelja za vrijeme rodiljnog…rad na određeno vrijeme - 
zamjena 
 
3. Izbori za člana Upravnog vijeća: 
    - predstavnika odgojitelja i stručnih suradnika – 
    - predstavnika roditelja 
 – donošenje Odluke o raspisivanju izbora. 
 
 4. Poslovne informacije/informacije 



Ad-1: 

 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Odluka i zaključaka te verifikacija Zapisnika s prethodne             
37. sjednice Upravnog vijeća, održane dana: 13.10.2017., iznijeto od strane ravnateljice. 
 
Suglasnost na provedbu posebnih cjelovitih, poludnevnih i kraćih programa za pedagošku           
godinu 2017/2018. – suglasnost KLASA;601-02/17-01/328 URBROJ:251-10-12-17-3 od 9. 10.         
2017. 
 

Ad-2: 

1/ Na prijedlog ravnateljice, donosi se Odluke o izboru kandidata slijedom objave Natječaja u Biltenu               
HZZZ Regionalni ured Zagreb, br.: 204 od 20.10.2017. jednoglasno se donosi Odluka o izboru              
kandidata; 
 
1 ODGOJITELJA, rad na neodređeno vrijeme: odlazak u mirovinu KIRIN LJUBICE sa 12.10.2017., 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./ 

1. ZORANA ĐUKIĆ 
 
2/ Prima se na znanje obavijest o radu odgojitelja do 60 dana ANTONIJA ŠAJFAR, od 6.11.2017. 
3/ Prekida se stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa: 
Antonija Šajfar – odgojitelj sa 5.11.2017.,  
Patricija Lukšić – magistra prava  sa 6.11.2017. 
 
4/ Odlaskom odgojiteljice Blaženke Jelić na rodiljni, i u nastavku roditeljski dopust zatražiti             
Suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport za objavu Natječaja – radni odnos na               
određeno vrijeme zamjena – do povratka na rad imenovane radnice. 
 
Ad-3: 
 
Temeljem članka 33. i 35.  i  36.Statuta Dječjeg vrtića Sopot, od 12.12.2013., donosi se 
Odluka o raspisivanju izbora za člana Upravnog vijeća: 
 

- predstavnika odgojitelja i stručnih suradnika, putem Odgojiteljskog vijeća: 8.12.2017. 
/1 član/ 

       -     predstavnika roditelja korisnika usluga za dan 11. 12. 2017. U 17,00 sati te se u cilju 
provođenja iste Odluke objavljuje slijedeći  poziv na  
 

RODITELJSKI SASTANAK 
 

koji će se održati dana: 11. prosinca 2017. /ponedjeljak/ sa početkom u 17 sati u dvorani za 
tjelesni odgoj u objektu Viktora Kovačića 18 c. 
 
 
 
 
Predlaže se slijedeći: 



 
D N E V N I   R E D: 

 
1. Predlaganje, utvrđivanje,  glasovanje te izbor jednog  člana Upravnog vijeća – 
predstavnika / 1 član/, roditelja djece korisnika usluga za naredno mandatno  razdoblje od 
četiri godine. 
 
Roditeljski sastanak saziva ovlaštena osoba  MAJA KATRIĆ. 
 
Člana Upravnog vijeća – predstavnika roditelja djece korisnika usluga Dječjeg vrtića biraju 
roditelji na sastanku koji u tu svrhu saziva predsjednik Upravnog vijeća ili osoba koju on 
ovlasti. 
Svaki roditelj može predlagati ili biti predložen za člana upravnog vijeća. 
Glasovanje se obavlja dizanjem ruku. 
Za člana Upravnog vijeća izbran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova nazočnih 
roditelja. 
Izbori su pravovaljani ako je na sastanku nazočno najmanje  10% roditelja. /cca 50 –ak 
roditelja/. 
 
Mandat članova Upravnog  vijeća  traje četiri godine /čl. 33., 35. Statuta DV Sopot/ 
 
Ad-4: 
 
1/ 30.10.2017. održan I od IX Modula Stručno razvojnog centra – inkluzija djece s teškoćama u                
razvoju… 
2/ prima se na znanje informacija o radu Osobe ovlaštene za zaprimanje i rješavanje pritužbi za                
zaštitu dostojanstva radnika. 
3/ prima se na znanje informacija iznijeta od ravnateljice Mirele Marjanac,mag.praesc.educ. o            
prijedlogu upućivanja radnika na liječnički pregled pri sc.ord.med. rada radnika u cilju ocjene             
zdravstvene sposobnosti radnika slijedom odredaba članka 31. Zakona o predškolskom odgoju i            
naobrazbi NN 94/13/., te prijedlogu donošenja Odluke Upravnog vijeća.  
Upravno vijeće jednoglasno podržava prijedlog i donosi Odluku o upućivanju radnika SV na             
liječnički pregled pri sc.odrd. med.rada.  
 
 
 
Završeno u 9,25. 
 
ZAPISNIČAR: PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: 
 
Dragica Laklija         Vera Martinčević Mikić 

  
                                                                                                                               p.o. Maja Katrić 


