
DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ulica dr. Ivana Banjavčića 2, Duga Resa 
KLASA:601-02/20-04/01 
URBROJ:2133/78-05-20- 
Duga Resa, 31. kolovoza  2020. godine 
 

 
Z A P I S N I K 

 
s 22. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 

održane 31. kolovoza 2020. godine s početkom u 13,30 sati 
 
   
 

Kontaktirani su svi članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa te je obrazložena 
potreba održavanja iste. 
 U radu sjednice sudjelovali su Miroslav Furdek, predsjednik, Matešić Anka, Suzana Grgić, Iva 
Stipančić Benić i Martina Bežan. 
 Materijali za sjednicu dostavljeni su članovima vijeća putem maila, a članici Matešić osobno. 
Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi niti drugih dopuna. Jednoglasno s 5 glasova ZA je 
prihvaćen sljedeći  
 

D n e v n i     r e d 
 

 
1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 

 
2. Donošenje Odluke o odabiru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radno mjesto – 

odgojitelj –1 izvršitelj / na određeno, puno radno vrijeme, za vođenje programa 
predškole, do završetka navedenog programa 
 

3. Donošenje Odluke o odabiru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radno mjesto –
odgojitelj / 3 izvršitelja na određeno, puno radno vrijeme u zamjenu za bolovanje, 
porodiljni, rodiljni i godišnji odmor, odnosno do povratka odgojiteljice na posao 

 
4. Usvajanje Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtić Duga Resa 

za peagošku 2019./2020. godinu 
 

5. Razno 
 
 

D n e v n i     r e d 
 

 
1.Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa. 
 

Zapisnik su dostavljeni u radnim materijalima za sjednicu. Nisu iznjete primjedbe na navedeni 
zapisnike te su isti prihvaćeni jednoglasno sa 5 glasova ZA te je donijet sljedeći   

 
Z A K L J U Č A K 

 
Upravno vijeće  verificiralo je zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga 

Resa, u predloženom tekstu. 
 
 
2.Donošenje Odluke o odabiru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radno mjesto – 
odgojitelj –1 izvršitelj / na određeno, puno radno vrijeme, za vođenje programa predškole, do 
završetka navedenog programa. 

 
 



 
Ravnateljica Božić članove Upravnog vijeća obavijestila da su pristigle tri zamolbe. Predložila je 

kandidatkinju Salopek za primanje u radni odnos temeljem raspisanog natječaja za vođenje programa 
predškole. 

Svi članovi vijeća nakon danog objašenjenja dali su svoju suglasnost s prijedlogom ravnateljice da 
se u radni odnos na određeno vrijeme  za vođenje programa predškole  primi Anita Salopek.  

Jednoglasno sa 5 glasova ZA donjeta je  
 

O D L U K A 

o izboru kandidata za radno mjesto – odgojitelj / 1 izvršitelja na određeno, puno radno vrijeme, 
za vođenje programa predškole 

Prima se: 

1. Anita Salopek, magistra primarnog obrazovanja 

 
 
3.Donošenje Odluke o odabiru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radno mjesto –
odgojitelj / 3 izvršitelja na određeno, puno radno vrijeme u zamjenu za bolovanje, porodiljni, 
rodiljni i godišnji odmor, odnosno do povratka odgojiteljice na posao 

 
  

Ravnateljica Božić informirala je članove da su se na natječaj javile tri kandidatkinje. Sve kandidatkinje 
zamolbe su dostavile u roku, natječajna dokumentacija im je potpuna i sa istima su obavljeni 
razgovori. Odgojitelja na tržištu nema stoga i izbori su suženi. Ravnateljica Božić predložila je 
članovima vijeća da se odgojiteljica Mateja Manjarić primu u  zamjenu za odsutnu odgojiteljicu Nikolinu 
Ivšić, Petra Trgovčić u zamjenu za odgojiteljicu Neru Krizmanić  te Elena Mrgan u zamjenu za 
odgojiteljicu Anu Lorković. 

Svi članovi vijeća nakon danog objašenjenja dali su svoju suglasnost s prijedlogom ravnateljice da 
se u radni odnos na određeno prime predložene kandidatkinje.  

Jednoglasno sa 5 glasova ZA donjeta je  

O D L U K A 

o izboru kandidata za radno mjesto – odgojitelj / 3 izvršitelja na određeno, puno radno 
vrijeme, zamjenu za bolovanje, porodiljni, rodiljni i godišnji odmor, odnosno do povratka 

odgojiteljice na posao 
 
 

Prima se: 
1. Mateja Manjarić,odgojiteljica- zamjena za Nikolinu Ivšić 
2. Petra Trgovčić, odgojiteljica- zamjena za Neru Krizmanić 
3. Elena Mrgan, odgojiteljica- zamjena za Anu Lorković 

 
 
 

4.Usvajanje Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtić Duga Resa 
za peagošku 2019./2020. godinu.  
 

 
 

Ravnateljica Božić informirala je članove vijeća da je navedeno Izvješće prethodno usvojeno na 
odgojiteljsko vijeću.  

Članovi vijeća suglasni su s predloženim Godišnjim izvješćem. Članovi vijeća uputili su čestitke 
Vrtiću na ostvarenom statusu Eko škole  usprkos pandemiji koja još uvijek traje. 

Nakon danog obrazloženje te kratke rasprave, jednoglasno sa 5 glasova ZA donjet je  
 



Z A K LJ U Č A K 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa usvojilo je Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i 
programa rada Dječjeg vrtića Duga Resa za pedagošku 2019./2020. godinu. 

 

 
Ravnateljica Božić zahvalila se članovima vijeća na suradnji. Sjednica je završena u 14,20 sati. 
 
 

 
 
 
 
Zapisničar 
 
Zdenka Matičić 
 
 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
 

Miroslav Furdek 

 


