
DJEČJI VRTIĆ SOPOT 

ZAGREB, Viktora Kovačića 18 c 

 

KLASA: 601-02/20-05/01 

URBROJ: 251-592-04-20-07 

 

Zagreb, 30.1.2020. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

s 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sopot održane dana 30.1.2020. godine u 7:30 sati 

u zbornici Dječjeg vrtića. 

 

Nazočni članovi Upravnog vijeća:   

1. Vesna Glavović, predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica odgojitelja i stručnih 

suradnika DV Sopot 

2. Josip Bilić, član, predstavnik Osnivača 

3. Andreja Lovrinčević, članica, predstavnica Osnivača 

4. Martina Stašić, članica, predstavnica roditelja 

 

Ostali nazočni:   

1. Mirela Marjanac – ravnateljica DV Sopot 

2. Stipe Ćurić - ekonom 

3. Maja Danilović – voditeljica računovodstva 

4. Terezija Krajnović – tajnica, zapisničar 

    

Predsjednica Upravnog vijeća, Vesna Glavović otvara 19. sjednicu Upravnog vijeća, utvrđuje 

da su na sjednici nazočna 4 člana Upravnog vijeća te predlaže sljedeći:  

 

DNEVNI RED 

1. Izvješće o izvršenju Odluka i Zaključaka te verifikacija Zapisnika s prethodne 18. 

sjednice Upravnog vijeća, održane dana 23. prosinca 2019. 

2. Donošenje Financijskog izvješća za 2019. godinu  

3. Obavijest o donošenju Odluke o imenovanju ovlaštene osobe za provedbu postupka 

javne nabave 

4. Obavijest o donošenju Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu 

nabavu 

5. Donošenje Plana nabave za 2020. godinu 

6. Obavijest o donošenju Plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja 

akata Dječjeg vrtića Sopot za 2020. godinu 

7. Obavijest o donošenju Odluke o imenovanju povjerljive osobe te zamjenika povjerljive 

osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 



8. Obavijest o rezultatima provedene ankete o ponudi njemačkog programa 

9. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno 

vrijeme, 2 izvršitelja/ice, zamjena 

10. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa s odgojiteljem/odgojiteljicom na 

neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica 

11. Donošenje Odluke o korištenju vlastitih prihoda prema Programu javnih potreba za 

2020. 

12. Donošenje Odluke o nabavi garniture za obiteljski kutić odgojne skupine u centralnom 

objektu 

13. Suglasnost na pokretanje postupka upisa zemljišta i objekata Dječjeg vrtića Sopot u 

zemljišne knjige 

14. Razno 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

AD 1. 

Odluka o verifikaciji Zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća 

 

AD 2. 

Odluka o Financijskom izvješću za 2019. godinu 

 

AD 3. 

Obavijest o donošenju Odluke o imenovanju ovlaštene osobe za provedbu postupka javne 

nabave 

 

AD 4.  

Obavijest o donošenju Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu 

 

AD 5. 

Odluka o Planu nabave za 2020. godinu 

 

AD 6.  

Obavijest o donošenju Plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 

Dječjeg vrtića Sopot za 2020. godinu 

 

AD 7.  

Obavijest o donošenju Odluke o imenovanju povjerljive osobe te zamjenika povjerljive osobe 

za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 

 

AD 8. 

Obavijest o rezultatima provedene ankete o ponudi njemačkog programa 

 

 



AD 9. 

Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno vrijeme, 2 

izvršitelja/ice, zamjena 

 

AD 10. 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme s odgojiteljicom Dorom Nemanić 

 

AD 11. 

1. Odluka o stimulaciji radnika za 2020. godinu 

2. Odluka o korištenju prihoda ostvarenih davanjem u zakup prostora Dječjeg vrtića Sopot 

 

AD 12. 

Odluka o nabavi garniture za obiteljski kutić odgojne skupine u centralnom objektu 

 

AD 13. 

Obavijest o provedenom postupku upisa zemljišta i objekata Dječjeg vrtića Sopot u zemljišne 

knjige 

 

AD 14. 

1. Obavijest o izradi Procjene rizika Dječjeg vrtića Sopot 

2. Obavijest o aspektima sigurnosti u Dječjem vrtiću Sopot 

3. Obavijest o preraspodjeli kuhara Marka Marjanca na radno mjesto glavnog kuhara 

 

 

Sjednica je završena u 8:30 sati. 

 

 

 

  ZAPISNIČAR      PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

 

_______________     __________________________________ 

Terezija Krajnović             Vesna Glavović 

 


