
DJEČJI VRTIĆ SOPOT 
Zagreb, Viktora Kovačića 18 c 
Upravno vijeće 
KLASA:601-02/19-01- 
URBROJ; 251-592-04-19-2 
Zagreb, 5. srpnja 2019. 

          
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

Sa 13. sjednice Upravnog vijeća, održane dana; 27. kolvoza  2019.  utorak/ sa 
početkom u 8,00 sati, u prostorijama DV Sopot, Viktora Kovačića 18 c. 

 
Na sjednici su nazočni: 
 

1. VESNA GLAVOVIĆ,  predsjednica Upravnog 

vijeća, predstavnik 
odgojitelja i stručnih 
suradnika DV Sopot 

2.  JOSIP BULIĆ član, predstavnik osnivača 
3.  MARTINA STAŠIĆ član, predstavnik roditelja 
4.   DUBRAVKO ŠPANIČEK član, predstavnik osnivača,  
 

 
Predsjedava predsjednica Upravnog vijeća, VESNA GLAVOVIĆ, odgojitelj 

mentor /ispred   odgojitelja i 
stručnih suradnika/ 

ZAPISNIČAR: Dragica Laklija, tajnica 
 
Ostali nazočni: 
 
Ravnateljica: Mirela Marjanac, mag.praesc.educ. 

Jednoglasno je usvojen slijedeći; 

D N E V N I   R E D 

 
1. Izvršenje Odluka i Zaključaka sa 12. sjednice Upravnog vijeća održane dana:  5. srpnja 2019. 
Verifikacija Zapisnika sa sjednice. 
 
2. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Sopot u pedagoškoj godini 2018/019. 
    Suglasnost za zaključivanje Ugovora o zakupu /iznajmljivanju prostora DV za ped.god. 2019/20.  
   – traži se 
 
3. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za  imenovanje ravnatelja /Čl. 50.  i 51. Statuta/ 
  
4. Rad i radni odnosi 
 

 
 
 



Ad-1: 
 
Izvješće o provedbi Odluka i Zaključaka sa prošle 12. sjednice Upravnog vijeća, podnijela je 
ravnateljica; Mirela Marjanac. 
Po prihvaćanju istog, verificira se Zapisnik sa prošle 12. sjednice Upravnog vijeća, od 5. srpnja 2019. 
 

Ad-2: 
 

1/ Temeljem članka 43. st.1. t.6/3  Statuta Dječjeg vrtića Sopot, usvaja se 
 

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Sopot u pedagoškoj godini 2018/019., utvrđeno na sjednici 
Odgojiteljskog vijeća 27. kolovoza 2019. 

 
Izvješće se objavljuje na web. str. Dječjeg vrtića Sopot. 
 
 

2/  Suglasnost za zaključivanje Ugovora o zakupu  prostora DV u  ped.god. 2019/20.  

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sopot, na 13. sjednici, održanoj dana: 27. kolovoza 2019., u 

predmetu zakupa prostora Dječjeg vrtića Sopot, uz prihvaćanje prijedloga Ugovora o zakupu 

prostora za pedagošku godinu 2019/20. – slijedom dostavljenih ponuda i programa, te 

ostvarenim rezultatima provođenja istih za ped.god. 2018/019, u cilju zakupa  prostora , isti se 

dostavlja na suglasnost Gradskom uredu za obrazovanje, a po dobivanju Suglasnosti i 

potpisivanju Ugovora; 

Djeca predškolske dobi 

1. Ugovor o zakupu prostora Dječjeg vrtića  Sopot za tečaj engleskog jezika –    

CVRČAK, Udruga za rano učenje stranih jezika, Zagreb, IV Poljanice 4 

             2. Ugovor o zakupu prostora Dječjeg vrtića Sopot za tečaj ritmike i plesa 

DRUŠTVA ZA SPORTSKU REKREACIJU „MODUS CLUB“, Zagreb, Šišićeva 24 

           3. Ugovor o zakupu  prostora sportske dvorane Dječjeg vrtića Sopot, za tečaj 
Sportskog programa za djecu predškolske dobi Sportskog kluba  ZAGI, Zagreb,    
Havidićeva 38 

 
Odrasli 

 
1.Ugovor o zakupu prostora sportske dvorane Dječjeg vrtića Sopot za Program   
medicinske Yoge, Medical Yoge Centar, d.o.o ., Zagreb, Petrova 33. 
 
/Svi izvadci iz Registra dostavljeni za šk.g.2017/018/. 
 

 
 
 
 
 
 



Ad-3: 
 
Temeljem čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne Novine br.,76/93, 29/97, 47/99,35/08), čl. 37.  

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine br., 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 43. i 

51.  Statuta Dječjeg vrtića Sopot, Zagreb, Viktora Kovačića 18 c, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sopot, 

temeljem Odluke donesene na 13. sjednici održanoj 27. kolovoza  2019.g., raspisuje 

NATJEČAJ 
za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Sopot 

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja: 

- ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću  
- ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja 
Ravnatelj  se imenuje na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti priloge u izvorniku, odnosno u 

ovjerenoj preslici kako slijedi: 

- životopis sa opisom dosadašnjeg rada, 
- domovnicu, 
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi, 
- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o 

načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću 
(Narodne Novine br., 133/97) 

- dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (elektronički zapis, odnosno potvrdu 
o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) 
ne starije od dana objave natječaja, 

- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju i to: 

a) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od 
kaznenih djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine br., 
10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od dana objave natječaja, 

b) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni  postupak za neko od 
prekršajnih  djela iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine br., 
10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od dana objave natječaja, 

 

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje 

ispunjavaju propisane uvjete. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužni su 

u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju 

prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim 

uvjetima. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl.102. Zakona o hrvatskim 

braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne Novine br. 121/17), mora se 

pozvati na to pravo te uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju traženih 

uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostavljaju se  roku 

15 dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za ravnatelja - ne 

otvarati“, na adresu: Dječji vrtić Sopot, 10 020 Zagreb, Viktora Kovačića 18 c. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni  u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje 

prijave. 

Tekst Natječaja objavit će se u dnevniku Večernji list: 4. rujna 2019. 
 

Ad-4: 
 
Objavljuju se Natječaji – potrebe za radnicima, radni odnos na neodređen/određeno vrijeme 
za  radna mjesta: 
 
Red.
br.: 

 
NAZIV RADNOG MJESTA /N/O / 

 
Broj traženih radnika 

SUGLASNOST GRADSKOG UREDA: 
KLASA i URBROJ 

 
1. 

ODGOJITELJ/ICA  NEODREĐENO 
Prestanak  radnog odnosa –  
31.8.019., mirovina; Petrović M., 
Zelić G./ 

 
2 

 
KLASA:601-02/19-01/21 
URBROJ: 251-10-13-19-36 od 
21.kolovoza 2019. 

 
2. 

EDUKACIJSKI REHABILITATOR -N 
/Odgojitelj u sk.dj. s TUR/ 
Sporazuni prestanak radnog 
odnosa; Tepeš Ivane 31.8.019. 

 
1 

 
URBROJ: 251-10-13-19-28 
 od 21. kolovoza 2019. 

 
3. 

ODGOJITELJ /ICA  ODREĐENO, 
 rad do 31.kolovoza 2020./ 

 
3 

URBROJ: 251-10-13-19-36 
 30. kolovoza 2019. od 

 
4. 

ODGOJITELJ/ICA, ODREĐENO, 
Zamjena /Stojković M./ 

 
2 

URBROJ: 251-10-13-19-34 
 od 21. kolovoza 2019. 

 
5. 

STRUČNI SURADNIK EDUKACIJSKI 
REHABILITATOR M/Ž, ODREĐENO 
Zamjena; Mihljević Krišto M.  

 
1 

URBROJ: 251-10-13-19-21 
 od 14. siječnja  2019. 

 
6. 

LOGOPED/INJA, ODREĐENO 
Zamjena; Vraćević M. 

 
1 

URBROJ: 251-10-13-19-30 
 od 21. kolovoza 2019. 

 
7. 

POMOĆNA KUHARICA –SERVIRKA 
m/ž, ODREĐENO 
,rad.do 31.kolovoza 2020. 

 
2 

 
URBROJ: 251-10-13-19-28 
 od 21. kolovoza 2019. 

 
Po objavi Natječaja pri HZZZ RU Zagreb,  do izbora kandidata po objavi Natječaja, zbog 
neophodne potrebe posla, ravnateljica će zaključiti  Ugovori o radu na određeno vrijeme do 
60 dana. 
Završeno u 9 i 20 sati. 

          ZAPISNIČAR;          PREDSJEDICA UPRAVNOG VIJEĆA: 

______________________________    _______________________________ 

     /Dragica Laklija,v.r./                               /VESNA GLAVOVIĆ,v.r./ 

 


