
DJEČJI VRTIĆ SOPOT 
Zagreb, Viktora Kovačića 18 c 
Upravno vijeće 
KLASA:601-02/18-01/39 
URBROJ: 251-592-04-18-2 
 
Zagreb, 19. prosinca 2018. 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
Sa 8. sjednice Upravnog vijeća, održane dana; 19. prosinca 2018. /četvrtak/ 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. DUBRAVKO ŠPANIČEK član, predstavnik osnivača 
3. JOSIP BULIĆ član, predstavnik osnivača 
5. MARTINA STAŠIĆ član, predstavnik roditelja 
 

 
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.,  
 
 
 
Usvojen je  slijedeći: 

DNEVNI  RED: 
 

 
1. Izvješće o izvršenju Odluka i zaključaka Zapisnika s prethodne  7. sjednice Upravnog vijeća, 
održane dana: 27. rujna 2018 
-    verifikacija Zapisnika s prethodne  7. sjednice Upravnog vijeća, održane dana: 27. rujna 2018. 
 
-  Zaključka o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sopot KLASA; 601-02/18-01/830 
URBROJ:251-03-02-18-4 od 10. prosinca 2018. 
- Obavijest o imenovanju Povjerenstva za popis imovine 
- Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja kata Dječjeg vrtića Sopot 
za 2019. 
 
2. FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. /projekcija donijeta na 7. sj. 2018. 27. rujna 2018./  
 
    PLAN NABAVE ZA 2019.g. 
 



   Donošenje Odluke o ovlasti  potpisivanja Ugovora u postupcima jednostavne nabave. 
/članak 8. st. 5. podt. 1. i 2. Statuta DV Sopot./ 
 

3. Rad i radni odnosi: 

Donošenje Odluke:  

- prestanak Ugovora o radu na neodređeno vrijeme sporazumom /Božić Ana odgojiteljica – 

mirovina od 31. prosinca 2018. 

- - prestanak Ugovora o radu sporazumom na određeno vrijeme /Kralj Barbara odgojiteljica 

sa 30. studenim 2018./ 

- Prestanak Ugovora o radu; zamjena  za bolovanje: Erna Bećirević –Stojković Mia, Tina 

Grabovac – Poljak Jadranka, Bedeković Slađana – Bengez Vesna  

Ugovori o radu do 60 dana – obavijesti: 

1. od 14. studenoga 2018. Erna Bećirević 

2. od 19. studenoga 2018. Dora Nemanić 

2.  od 1. prosinca 2018. Tina Grabovac 

3. od 10. prosinca 2018. Lucija Križanić 

- Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa /obavijest o izboru kandidata 

pripravnika: 

Odgojitelj i stručni suradnik pedagog 

Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja /1 odgojitelj – rad na neodređeno vrijeme. 1 odgojitelj rad 

do 31. kolovoza 2018., 1 odgojitelj – zamjena za bolovanje odgojiteljice VS, 1 odgojitelj rad s djetetom 

PP/ 

 

Ad-1; 

Izvješće o izvršenju Odluka i zaključaka  sa prošle 7. sjednice Upravnog vijeća od 27. rujna 
2018. podnijela je ravnateljica DV Sopot, Mirela Marjanac; 
 

- Suglasnost osnivača Grad Zagreba Gradskog ureda za obrazovanje        
KLASA;601-02/18-01/474 URBROJ:251-10-13-18-2 od 18. listopada 2018.na provedbu       
posebnih cjelodnevnih, poludnevnih i kraćih programa za pedagošku 2018/019. godinu. 
 

- Suglasnost osnivača Grad Zagreba Gradskog ureda za obrazovanje        
KLASA;601-02/18-001/795 URBROJ:251-10-13-18-2 od 19. studenoga 2018., na       
iznajmljivanje prostora vrtića za provedbu kraćih programa za djecu predškolske dobi 

 
- Suglasnost osnivača Grad Zagreba Gradskog ureda za obrazovanje        

KLASA;601-02/18-001/796 URBROJ:251-10-13-18-2 od 19. Studenoga 2018.na      
iznajmljivanje prostora vrtića za provedbu tečajeva za odrasle 

 
- Zaključak o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sopot, Gsp. JOSIPA           

BANEK, predstavnika osnivača, KLASA:601-02/18-01/830 URBROJ:251-03-02-18-4 
            od 10. prosinca 2018. 
 



- Prima se na znanje Obavijest ravnateljice o donošenju Rješenja u predmetu imenovanja 
članova povjerenstva za godišnji popis inventure na dan 31. prosinca 2018. 
KLASA:406-08/18-01-01 URBROJ:251-592-01-18-1 od 20. Studenoga 2018. 

-  
- Donosi se Plan Klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 

Dječjeg vrtića Sopot za 2019. godinu. 
 

slijedom kojeg podnesenog izvješća,    verificira se Zapisnik s prethodne  7. sjednice Upravnog 
vijeća, održane dana: 27. rujna 2018. 
 

Ad-2: 

Gradska skupština Grada Zagreba, na 18. sjednici, 13. prosinca 2018. donijela je            
temeljem članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /Narodne novine           
10/97, 107/07 i 94/13/ i članka 41. točke 6. Statuta Grada Zagreba /Službeni glasnik              
Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18/ Program javnih potreba u predškolskom odgoju i             
obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2019. 

KLASA:400-06/18-01/111, URBROJ:251-01-05-18-34 od 13. prosinca 2018. 

Slijedom navedenog, a temeljem čl. 43. st.1, točka 6. podtočka 4., na prijedlog             
ravnateljice, donosi se: 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. godinu. 

Financijski Plan za 2019.godinu objavit će se na web. stranicama Dječjeg vrtića            
Sopot. 

Na prijedlog ravnateljice, u cilju osiguranja redovitog poslovanja Ustanove opskrbom          
živežnim namirnicama, roba i usluga, slijedom provođenja Oduke o nabavi robe i            
usluga procijenjene vrijednosti do 200,000,00 KN Dječjeg vrtića Sopot od 12.12.2013.,           
donosi se: 

PLAN NABAVE ZA 2019.godinu 

Temeljem odredaba Zakona o javnoj nabavi, na web.str. Dječjeg vrtića objavit će se Plan              
nabave za 2019.godinu. 

Upravno vijeće upoznato je sa postupkom nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do             
200,000,00 kuna, te zaključenim Ugovorima o nabavi roba i usluga za 2019.godinu koja             
nabava nije obuhvaćena centralizacijom, odnosno objedinjenom javnom nabavom od  strane  

Temeljem članka 8. st. 5. podt. 1. i 2. Statuta DV Sopot, jednoglasno se donosi Odluka o ovlasti                  
potpisivanja Ugovora u postupcima jednostavne nabave, ravnateljici Mireli        
Marjana,mag.praes.educ. 

Izvršit će se propisna objava Registra zaključenih Ugovora o nabavi…za 2019., temeljem            
članka 5. Točka 8.,9., 13., 14., 15 i 16 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora,               
prethodnim savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi /NN broj 101/2017/. 



 

Ad-3: 

Na prijedlog ravnateljice, jednoglasno se donose  

     Odluke:  

- prestanak Ugovora o radu na neodređeno vrijeme sporazumom /Božić Ana odgojiteljica – 

mirovina od 31. prosinca 2018. 

- prestanak Ugovora o radu sporazumom na određeno vrijeme /Kralj Barbara odgojiteljica sa 

30. studenim 2018./ 

- Prestanak Ugovora o radu; zamjena  za bolovanje, povratak na rad odsutnih radnika: 

- Erna Bećirević –Stojković Mia,  

Tina Grabovac – Poljak Jadranka, 

- Bedeković Slađana – Bengez Vesna  

 

Ugovori o radu do 60 dana – obavijesti: 

1. od 14. studenoga 2018. Erna Bećirević 

2. od 19. studenoga 2018. Dora Nemanić 

2.  od 1. prosinca 2018. Tina Grabovac 

3. od 10. prosinca 2018. Lucija Križanić 

- Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa /obavijest o izboru kandidata 

pripravnika: 

Odgojitelj i stručni suradnik pedagog po dobivenoj suglasnosti HZZZ PU Zagreb. 

Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja;  

 /1 odgojitelj – rad na neodređeno vrijeme. 1 odgojitelj rad do 31. kolovoza 2018., 1 odgojitelj – 

zamjena za bolovanje odgojiteljice VS, 1 odgojitelj rad s djetetom PP/,slijedom i po dobivenim 

suglasnostima Gradskog ureda za obrazovanje. 

 

Završeno u 9,40 sati. 

 

 ZAPISNIČAR: PREDSJEDNICA URPAVNOG VIJEĆA: 

Dragica Laklija Vesna Glavović 


