
DJEČJI VRTIĆ SOPOT 
Zagreb, Viktora Kovačića 18 c 
Upravno vijeće 
KLASA:601-02/19-01-01-1 
URBROJ; 251-592-04-19-3 
 
Zagreb, 12. veljače 2019. 
 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

Sa 9. sjednice Upravnog vijeća, održane dana; 12. veljače /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. 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.,  
Slava Pavić, voditeljica računovodstveno-financijske službe 
 
 
Usvojen je  slijedeći: 

DNEVNI  RED: 
 

1. Izvješće o izvršenju Odluka i zaključaka Zapisnika s prethodne  8. sjednice Upravnog vijeća, 
održane dana: 19. prosinca 2018 

-    verifikacija Zapisnika s prethodne 8. sjednice Upravnog vijeća, održane dana:  
19. prosinca 2018. 

  

2. Završni račun za razdoblje  1. siječnja do 31. prosinca 2018. 

3. Rad i radni odnosi: 

Donošenje Odluke:  

- o izboru kandidata /po objavi Natječaja u Biltenu broj: 4 HZZZ RU Zagreb, u otvorenom roku  



  od 7. do 15. siječnja 2019./ 

  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 
 

Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja: 

3 odgojitelja  rad na određeno vrijeme; zamjena  
 /Uzelac Saša, bolovanje 
 Jokić Maršić Martina, rodiljni – roditeljski 
 Mihaljević Krišto Mateja - rodiljni – roditeljski/ 

 

 4. Obavijesti        

Ad-1; 

Izvješće o izvršenju Odluka i zaključaka  sa prošle 8. sjednice Upravnog vijeća od 19. 
prosinca 2018. podnijela je ravnateljica DV Sopot, Mirela Marjanac; 
 
slijedom kojeg podnesenog izvješća,    verificira se Zapisnik s prethodne  7. sjednice 
Upravnog vijeća, održane dana: 27. rujna 2018. 

 

Ad-2; 

Temeljem članka 43. st. 1. t. 6. podtočka. 4. Statuta DV Sopot,  Upravno vijeće po iznijetom 
izvješću od strane ravnateljice Mirele Marjanac, mag.praesc.educ. i voditeljice 

računovodstva Slave Pavić, jednoglasno donosi: 
 

Izvješće o financijskom poslovanju DV Sopot za period 
1. siječnja do 31. prosinca2018. 

 
Financijski Izvješće za 2018. objavit  će se na web. stranicama Dječjeg vrtića Sopot. 
 
Ravnateljica DV gđa.: Mirela Marjanac zahvaljuje  na suradnji i podršci, te poduzetim 
aktivnostima, na ostvarivanju programa, financijskom poslovanju i rezultatima istog. 
 

Ad-3; 

Rad i radni odnosi; 

Temeljem članka  43. st.1.t.6./5, Statuta  Dječjeg vrtića Sopot, članka 6., 7. st.1. točka 1 i 2,  
Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sopot , u predmetu donošenja Odluke o izboru kandidata:  
 
1 ODGOJITELJA –  rad na neodređeno vrijeme, po suglasnosti Gradskog ureda za 

obrazovanje; KLASA:601-02/18-01/21, URBROJ:251-10-13-18-44 od 11. prosinca 2018 

 
2 ODGOJITELJA  
 –  rad na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2019., ., po suglasnosti Gradskog ureda za     
obrazovanje, KLASA:601-02/18-01/21, URBROJ: 251-10-13-18-22 od 28. kolovoza 2018. 

- rad s djetetom PP- rad do 31. kolovoza 2019., po suglasnosti Gradskog ureda za 
obrazovanje KLASA:601-02/18-01/21, URBROJ:251-10-13-18-48 od 19. prosinca 2018. 



 
 
 
1 ODGOJITELJA –  rad na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje odgojiteljice VS,  po 
suglasnosti Gradskog ureda za  obrazovanje KLASA:601-02/18-01/21, URBROJ:251-10-13-18-42 
od 20. studenoga 2018. 
 
po objavi Natječaja u Biltenu br.: 4, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb,  
od 7. do 15. siječnja 2019., na prijedlog ravnateljice, donosi: 
 

O D L U K U  o  izboru kandidata: 
 

1 ODGOJITELJ – rad na neodređeno vrijeme, PEA PETELINŠEK 
 
2 ODGOJITELJA –  rad na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2019.: 
   TINA GRABOVAC i LUCIJA KRIŽANIĆ 
 
1 ODGOJITELJ –  rad na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje;  

 ERNA BEĆIREVIĆ 

 
Izabrani, između prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete objavljene u Natječaju, u otvorenom 
roku  do 15. siječnja 2019. 
 

- sukladno odredbama zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /NN 10/97107/07 i 
94/013/, Pravilnika o vrsti stručne spremne stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne 
spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću /NN 133/97/, te objavljenim prednostima pri 
zapošljavanju. 

 

Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja: 

3 odgojitelja  rad na određeno vrijeme; zamjena  
 
- /Uzelac Saša, bolovanje, suglasnost Gradsko ureda za obrazovanje za objavu Natječaja 
po suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje KLASA:601-02/18-01/21, URBROJ:251-10-13-19-
8 od 14. siječnja 2019. 

 
Jokić Maršić Martina, rodiljni – roditeljski, suglasnost Gradsko ureda za obrazovanje za objavu 
Natječaja, po suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje KLASA:601-02/18-01/21, URBROJ:251-
10-13-19-8 od 14. siječnja 2019. 

 
Mihaljević Krišto Mateja - rodiljni – roditeljski, , suglasnost Gradsko ureda za obrazovanje za 
objavu Natječaja, po suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje KLASA:601-02/18-01/21, 
URBROJ:251-10-13-19-4 od 14. siječnja 2019.      
 
 
Voditelj računovodstva, suglasnost za raspisivanje Natječaja – upražnjeno radno mjesto. 
Najava odlaska u starosnu mirovinu voditeljice računovodstva Slave Pavić sa 1. srpnjem 2019. 
Prethodi korištenje godišnje godišnjeg odmora za 2019. Godinu 
 
Komunikacijski posrednik;  zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust, po upućenoj i 
dobivenoj suglasnosti Gradskog ureda. 
 
 
 



Ad-4: 
 
Odluke o isplati stimulativnog dodatka na plaću radnika od 1. rujna 2018., u predmetu, 

provođenja posebnih cjelovitih, poludnevnih i kraćih programa za pedagošku godinu 2018/2019., 
uz utvrđivanje stimulativnog dijela plaće za provoditelje programa, temeljem članka 76. Pravilnika o 
radu Dječjeg vrtića Sopot, /dodatka na  osnovnu plaću radnika i ravnateljice/,  
provodi se sukladno točci 3.2.4. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2019. godinu, 

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

Pisane Odluke u ovom predmetu u dokumentaciji su:  računovodstvene službe, dostavljaju se 
Gradskom uredu za obrazovanje. /Odluke Upravnog vijeća sa 7. sjednice, održane dana; 27. rujna 
2018. 
 
 
Završeno u 9,40 sati. 
 
 
    ZAPISNIČAR:     PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 

 
Dragica Laklija,v.r.           Vesna Glavović,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


