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Z A P I S N I K 

sa 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 
održane 15. siječnja  2020. godine s početkom u 13,30 sati u prostorijama Vrtića na adresi Ulica 

dr. Ivana Banjavčića 2, Duga Resa  
 
 
 
 

 Sjednici su pristupili:  
 

1.  Miroslav Furdek, predsjednik 
2.  Suzana Grgić, ĉlan 
3.  Anka Matešić, ĉlan 
4.  Martina Bežan, ĉlan 

 
Ĉlanovi Vijeća Iva Stipanĉić Benić opravdano je odsutna. 
 

Sjednici su takoĎer pristupili: 
 

      1.    Ana Božić, ravnateljica 
      2.    Zdenka Matiĉić , tajnica Vrtića u svojstvu zapisniĉar-a, te 
 

 Ravnateljica Božić, otvara sjednicu, pozdravlja prisutne te konstatira da postoji potreban 
kvorum, te je od ukupno 5 ĉlanova prisutno su 4 ĉlana. 
 Dnevni red sjednice dostavljen je u pozivu za sjednicu.  

Na predloženi dnevni red  nije bilo primjedbi niti drugih dopuna. Jednoglasno s 4 glasova ZA 
je prihvaćen sljedeći  

 
 
 

D n e v n i    r e d  

 

1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 
 

2.  Usvajanje  Financijskog plana za 2020. i projekcija Plana za 2021. i  2022. godinu 

3. Razno 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 
 
Zapisnik je dostavljen u radnim materijalima za sjednicu. Predsjednik Upravnog vijeća, 

Miroslav Furdek otvara raspravu o zapisniku.  
Nisu iznjete primjedbe, zakljuĉena je rasprava i predsjednik daje na glasanje prihvaćanje  

navedenog zapisnika. Jednoglasno sa 4 glasa ZA donijet je  sljedeći  
 
 
 



Z A K L J U Č A K 
 

Upravno vijeće  verificiralo je zapisnik s 15.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga 
Resa, u predloženom tekstu. 

 

 

2. Usvajanje  Financijskog plana za 2020. i projekcija Plana za 2021. i  2022. Godinu 

Predsjednik Upravnog vijeća Miroslav Furdek rijeĉ je dao Moguš Ivanu kako bi dodatno dao 
potrebno pojašnjenje.  

Moguš Ivan smatra usvajanje navedene toĉke dnevnog reda smatra formalnošću jer Financijski 
plan Djeĉjeg vrtića je sastavni dio Proraĉuna grada Duge Rese. Procedura kao i uvijek do sada je 
ista, sa prijedlogom Financijskog plana ide se nadležnom Upravnom odjelu Grada Duge Rese. U 
Istom se traži ono što se planira, no nažalost praksa je pokazala da varijanta koja na kraju bude 
usvojena nije ona verzija koja je išla u prijedlogu. Jasno da je teško svim korisnicima Proraĉuna 
ispuniti sve želje. Za neke stvari se moraju sredstva osigurati, no negdje unatoĉ traženju sredstva 
nisu osigurana u dostatnom iznosu.Tražilo se naravno više, raĉunalo se na to da će se nešto 
skinuti kao i svaki put do sada. Ovo je varijanta koja je prošla na Gradskom vijeću te nakon 
usvajanja ide objava i stupanje na snagu istog.  Naš Financijski plan je na razini 8,7850 miliona 
kuna u koji je ukljuĉeno i povećanje plaće od 2%,a svi ostali troškovi su na razini prošlogodišnje. 
Prihodi od roditelja su maximalni jer djece se više neće moći primati. U postupku su otvaranja 
mješovitih vrtiĉkih skupina Općine Bosiljevo, Netretić i Barilović. Nepoznanica je svakako Općina 
Barilović jer ako ode 40 djece, uplate će biti manje i to 40 uplata od strane Općine što je za nas 
puno. Za 2021. i 2022. godinu predviĊen je rast Proraĉuna Vrtića kojim je predviĊen rast plaća 
kojim bi se pratio rast plaća zaposlenih u školstvu, a Vrtić ima oko 60 trajno zaposlenih. TakoĊer, 
za ureĊenje Vrtića se planira oko 300.000,00 kuna. Potrebno je sanirati krov, urediti ogradu u 
Kasaru, ugradit klima ureĊaje i promijeniti podove u odreĊenim sobama. 

Ravnateljica Božić istaknula je kako se nezna hoće li Barilović imati jasliĉku skupinu, a roditelji 
kontinuirano dolaze s upitima o upisu djece u jaslice. Stoga, za zakljuĉit je da se vjerojatno odljev 
djece u vrtić u Belajskim poljicama neće osjetiti jer već sada postoji potreba za upisima te bi se 
mogla formirat nova skupina. Ravnateljicu Božić veseli što je Osnivaĉ osigurao tih 300.000,00 kuna 
za potrebna ureĊenja kao i odreĊena sredstva kojima se pokrivaju neplanirani troškovi koji nastaju 
u svakodnevnom poslovanju. 

Ĉlanicu vijeća Ivu Stipanĉić Benić veseli što je Osnivaĉ prepoznao važnost potrebnog 
ureĊivanja  te je osigurao potrebna sredstva. 

Predsjednik Upravnog vijeća Miroslav Furdek istaknuo je da Grad Duga Resa prati rad Vrtića 
te će to isto nastojat i dalje. Obzirom da je svijestan potrebe povećanja plaća, vjeruje da će se 
planirano povećanje istih i ostvariti, a ako u nekom trenutku neće biti dostatna sredstva koja su 
osigurana, postoji rebalans kojim se potrebna sredstva mogu preraspodijeliti i dodatno osigurati. 
Svaki Proraĉun tako funkcionira pa onda funkcionira i naš.  

Miroslav Furdek zahvalio se ĉlanovima na sudjelovanju u raspravi oko navedene toĉke 
dnevnog reda. Istu je zakljuĉio i pozvao na glasanje. Jednoglasno sa 4 glasa ZA donijeta je 

 

O D L U K A 

o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Duga Resa za 2020. godinu, u predloženom obliku 

 

 

 



1. Razno 
 
Predsjednik Upravnog vijeća Furdek Miroslav obratio se ravnateljici Božić sa zamolbom da s 

ĉlanovima podijeli kao je prošlo opraštanje dosadašnjeg domara u mirovinu. 
Ravnateljica Božić istaknula je da je oproštaj bio izrazito emotivan. Istovremeno je bilo i tužno i 

ugodno, a lijepo je vidjeti kad nešto ima svoj poĉetak i svoj kraj. Novi domar se lijepo snašao, a 
naš Zvonko u radosti otišao u zasluženu mirovinu. 

 
Miroslav Furdek zahvalio se ĉlanovima na sudjelovanju u radu 16. Sjednice Upravnog vijeća  i 
istu zakljuĉio u  u 15,30 sati. 
 
 
 
 
 

Zapisniĉar 
  
Zdenka Matiĉić           
 
                   

Predsjednik Upravnog vijeća 
 

            Furdek Miroslav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


