
DJEĈJI VRTIĆ DUGA RESA 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ulica dr. Ivana Banjavĉića 2, Duga Resa 
KLASA:601-02/20-04/01 
URBROJ:2133/78-05-20- 
Duga Resa, 07. srpnja  2020. godine 
 
 
 

Z A P I S N I K 
s 20. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 

održane 07. srpnja   2020. godine s početkom u 13,30 sati 
 
   
 

Kontaktirani su svi ĉlanovi Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Duga Resa, te je 
obrazložena potreba održavanja iste. 
 U radu sjednice sudjelovali su Miroslav Furdek, predsjednik, Matešić Anka, Iva 
Stipanĉić Benić i Martina Bežan. 
 Suzana Grgić nije bila u mogućnosti pristupiti telefonskoj sjednici zbog nedavnog 
roĊenja djeteta i obiteljskih obaveza. 
 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 19. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Duga Resa 
2. Donošenje Odluka o raspisivanju natjeĉaja za radno mjesto – odgojitelj / 3 izvršitelja 

na neodreĊeno, puno radno vrijeme 
3. Razno 

 
D n e v n i    r e d 

 
1. Verifikacija zapisnika sa 19.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 
 

Zapisnik je dostavljen u radnim materijalima za sjednicu. Nisu iznjete primjedbe na 
navedeni zapisnike te su isti prihvaćeni jednoglasno sa 4 glasa ZA te je donijet sljedeći   

 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
Upravno vijeće  verificiralo je zapisnik s 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Duga Resa, u predloženom tekstu. 
 
 

2. Donošenje Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelj / 3 
izvršitelja na neodreĎeno, puno radno vrijeme. 

Nova zapošljavanja su potrebna zbog odlaska tri odgojiteljice u novi vrtić na podruĉju Općine 
Barilović. Ĉlanove Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Duga Resa raduju nova zapošljavanja. 
Ravnateljica je sve obavijestila da je sa djelatnicama (Melita Šimunić, Tihana Spudić, Diana 
Moguš) koje prelaze u novu odgojno obrazovnu ustavnu potpisan sporazumni raskid 



ugovora, te da njihovo zaposlenje u našem vrtiće završava sa 31. srpnjem 2020. godine. 
Svima želimo puno uspjeha u daljnjem radu. Jednoglasno sa 4 glasa ZA donijeta je 

 O D L U K U 

O raspisivanju natječaja za radno mjesto - odgojitelj / 3 izvršitelj, na 
neodređeno, puno radno vrijeme 

 
 

3. Razno 
 
Pod toĉkom razno nije bilo rasprave, stoga je sjednica zakljuĉena u 13,45 min 
 
 

 
 

 
 

 
 
Zapisniĉar 
 
Zdenka Matiĉić 

 
 
 

Predsjednik Upravnog vijeća 
 

Furdek Miroslav 
 
 
 
 
 
 
 
 


