
Dječji vrtić Sopot 
Zagreb, Viktora Kovačića 18 c 
Upravno vijeće  
KLASA:601-02/17-04-09 
URBROJ:251-592-04/16-2 
Zagreb, 30.01.2017. 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

Sa 31. sjednice Upravnog  vijeća održane dana; 30.01.2017., sa početkom u 8,00 sati u 
prostorijama DV Sopot, V. Kovačića 18 c. /zbornica/. 
 
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 
Ravnateljica: Mirela Marjanac, mag.praesc.educ. 
 
 
Usvaja se predloženi: 
 

DNEVNI RED: 
 
 

1. Izvješće o izvršenju zaključaka  i verifikacija Zapisnika s prethodne  
30. sjednice Upravnog vijeća, održane dana: 27.12.2016. 
 

     2. Izvješće o financijskom poslovanju DV Sopot za period 01.01. do 31.12.2016 
 

3. Donošenje Odluke o izboru kandidata slijedom objave Natječaja: 
1 odgojitelj – rad na određeno vrijeme do povratka na rad /zamjena za bolovanje 

        V. Martinčević Mikić,objava 16. do 27.12.2016. 
 
 1 odgojitelj – rad na određeno vrijeme do povratka na rad: 
 /zamjena za bolovanje Kovačević Lidije, objava od 28.12.2016. do 05.01.2017. 
 



 Prestanak Ugovora o radu danom 31.01.2017. -  Živković Tomislav 
 Rad do 60 dana 

5. Obavijesti: 
 
Ad-1: 
 
Temeljem članka 42. st 2. Statuta DV Sopot od 19.12.2013., predsjednica Upravnog            
vijeća gđ. Martinčević Mikić Vera, ovlašćuje gđ. MAJU KATRIĆ, člana Upravnog vijeća            
Dječjeg vrtića Sopot, predstavnika osnivača, za pripremu i vođenje ove 31. sjednice            
Upravnog vijeća /Ovlaštenje u prilogu Zapisnika/. 
  
Primljena:  
1. Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, na ustroj i provedbu posebnog            
programa odgojno-obrazovnog rada inkluzije djece s oštećenjem sluha u organizaciji          
Dječjeg vrtića „SOPOT“ u Zagrebu 
 
KLASA:601-02/17-03/00024,  
URBROJ:533-25-17-0004 od 27.01.2017. 
 
2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sklapanjem ugovora o radu na            
neodređeno vrijeme temeljem natječaja 1 LOGOPED KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK 
 
KLASA:601-02/17-01/23,  
URBROJ:251-10-12-17-2 od 16. 01. 2016.  
 
3. Prima se na znanje informacija o novim Jelovnicima – jedinstvenim za Vrtiće Grada              
Zagreba. 
 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Odluka i zaključaka, s prethodne 30. sjednice            
Upravnog vijeća, održane dana: 27.12.2016., iznijeto od strane ravnateljice,, te se           
verificira Zapisnik sa 30. sjednice Upravnog vijeća održane dana: 27.12.2016. 
 
Ad-2: 
 
Temeljem članka 43. st. 1. t. 6.podt. 4. Statuta  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 01.01. do 31.12.2016 
 
Financijski Izvješće za 2016.g. objavit  će se na web. stranicama Dječjeg vrtića Sopot. 
 
 
Ad-3: 
 
 
Donošenje Odluke o izboru kandidata slijedom objave Natječaja, na prijedlog ravnateljice: 
1/ u Biltenu br.: 243, 16.do 27.12.2016 
Prethodna suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport:  
KLASA:601-02/16-01/31 URBROJ:251-10-12-16-38 od 7.12.2016.  
 

- Radni odnosi po Ugovoru o radu na određeno vrijeme, /zamjena za odsutnu  odgojiteljicu 
Lidiju Kovačević, bolovanje od 05.12.2016. /do povratka imenovane na rad,  u radni odnos na 
određeno vrijeme - zamjena/, 1 odgojitelj:MONIKA PETOŠ, stručna prvostupnica 



predškolskog odgoja 
 

 
 
 
 
2/ Martinčević Mikić Vera i Damjanović Ivanka/: objava  u Biltenu broj: 250 od   28.12. 2016. do 
05.01.2017. 
 
*Prethodna suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport:  
KLASA:601-02/16-01/31 URBROJ:251-10-12-16-34 od 20.12.2016.  
Radni odnosi po Ugovoru o radu na određeno vrijeme, /zamjena za odsutnu  Veru Martinčević 
Mikić, bolovanje od 05.12.2016. /do povratka imenovane na rad u radni odnos na određeno vrijeme - 
zamjena/, 1 odgojitelj: MIRJANA IVANDIĆ, odgojitelj predškolskog odgoja 
 
Obzirom na uzastopne najave povratka s bolovanja I. Damjanović /od 25.10.2016/, dio natječaja 
se poništava. U slučaju nastavka bolovanja imenovane, Natječaj će se ponovno objaviti po istoj 
dobivenoj navedenoj prethodnoj suglasnosti*. 
 
Na molbu radnika Tomislava Živković – pomoćnog radnika u kuhinji, danom 31.01.2017. 
raskida se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme – zbog korištenja prava s osnova roditelja 
odgojitelja. 
 
Po dobivenoj suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, objavit će se 
Natječaj za 1 pomoćno radnika/cu u kuhinji – radni odnos na neodređeno vrijeme. 
 
Od 01.02.2017. zasniva se radni odnos do 60 dana Odlukom ravnateljice na radnom mjestu 
Pomoćni radnik/ca u kuhinji, sa radnikom Igorom Lazarević. 
 
Od 08. 02.2017. zasniva se radni odnos do 60 dana, Odlukom ravnateljice na radnom mjestu: 
Logoped – komunikacijski posrednik, sa pripravnicom Martom Slamić, magistrom logopedije, 
do završetka izbora kandidata po objavi Natječaja. 
 
Završeno Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2 pripravnika stručnih 
suradnika danom: 07.02.2017. 
1/ Marta Slamić, magistra logopedije 
2/ Marcela Milković, magistra psihologije:  
 
 
Ad-6: 
 
1/ Prima se na znanje informacija  
 
Novo primljeni radnici osposobljeni  su iz područja zaštite na radu i područja zaštite od požara 
dana 25. 01.2017. /ovlaštena pravna osoba „Zagrebinspekt“, d.o.o. za kontrolu i inženjering, 
Zagreb, Draškovićeva 29. 
 
 
Završeno u 9,50 sati. 
 
 
  ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 

Vera Martinčević Mikić 
Dragica Laklija,v.r.     P.O.  Maja Katrić,v.r. 
 
 
*************************************************************************************** 



 
 
 
 
 
 


