
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, 24. kolovoza  2020. godine 
 
 

 

Z A P I S N I K 

s 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 
održane 20. kolovoza  2020. godine u prostorijama Vrtića na adresi Ulica dr. Ivana Banjavčića 2, 

Duga Resa  s početkom u 13,00 sati 
 
   
 

 U radu sjednice sudjelovali su Miroslav Furdek, predsjednik, Matešić Anka, Martina Bežan, Iva 
Stipančić Benić. 

Članica vijeća Suzana Grgić opravdano je odsutna. Sjednici su također pristupili ravnateljica 
Vrtića, Ana Božić i Zdenka Matičić, tajnica Vrtića u svojstvu zapisničar-a. 

 
Predsjednik vijeć otvara sjednicu , pozdravlja prisutne te konstatira da postoji potreban kvorum 

te su od ukupno 5 članova prisutna 4 člana. 
 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 20. (telefonske)  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 
 

2. Donošenje Odluka o odabiru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radno mjesto – 
odgojitelj / 3 izvršitelja na neodređeno, puno radno vrijeme. 
 

3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelj –1 izvršitelj / na 
određeno, puno radno vrijeme, za vođenje programa predškole, do završetka navedenog 
programa. 
 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju 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 

 

5. Donošenje Odluke o isplati stopiranih materijalnih prava. 
 

6. Razno. 
 
 
 

 
D n e v n i    r e d  

1. Verifikacija zapisnika sa 20. (telefonske)  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, zaključena 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 20. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića Duga Resa, u predloženom tekstu. 

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

odgojitelj / 3 izvršitelja na neodređeno, puno radno vrijeme. 
 
Predsjednik Upravnog vijeća riječ je dao ravnateljici Božić. Ravnateljica Božić dala je prijedlog 

za izbor kandidata temeljem raspisanih natječaja. 
Nakon provedene rasprave, ista je zaključena. Predsjednik daje na glasanje donošenje 

potrebne odluke. Jednoglasno sa 4 glasa ZA donijet je   

O D L U K U 

o izboru kandidata za radno mjesto – odgojitelj / 3 izvršitelja na neodređeno, puno radno 
vrijeme 

Prima se: 

1. Ivana Malović, odgojitelj predškolske djece 
2. Ivana Car, odgojitelj predškolske djece 
3. Ines Bokulić, odgojitelj predškolske djece 
 

 
3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelj –1 izvršitelj / na 

određeno, puno radno vrijeme, za vođenje programa predškole, do završetka 
navedenog programa. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća riječ je dao ravnateljici Božić. Ravnateljica Božić pojašnjava potrebu 
raspoisivanja natječaja, a koji će se provoditi ukoliko bude sve ok do kraja maja 2021. godine.  

Furdek Miroslav zahvalio se na izlaganju te pozvao prisutne na raspravu. 
Nisu iznjete primjedbe, zaključena je rasprava i predsjednik daje na glasanje usvajanje navedenog 

Pravilnika. Jednoglasno sa 4 glasa ZA donijet je   

 
 

O D L U K A  
 

 

O raspisivanju natječaja za radno mjesto - odgojitelj / 1 izvršitelj, na određeno, puno radno 
vrijeme do završetka programa predškole 

 

 
4. Donošenje Odluke o raspisivanju 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 

 

Predsjednik Upravnog vijeća riječ je dao ravnateljici Božić. Ravnateljica Božić potvrđuje tri 
trudnoće za koje se trebaju uzeti zamjene.  Potrebno je raspisati natječaj u zamjenu za 3 odgojiteljice 
koje su trudne. Furdek Miroslav zahvalio se na izlaganju te pozvao prisutne na raspravu. 

Nisu iznjete primjedbe, zaključena je rasprava i predsjednik daje na glasanje usvajanje navede 
Odluke. Jednoglasno sa 4 glasa ZA donijet je   

 
 
 



O D L U K A 

 

O raspisivanju natječaja za radno mjesto - odgojitelj / 3 izvršitelja, na određeno, puno radno 
vrijeme u zamjenu za bolovnje, porodiljni, rodiljni i. godišnji odmor odn. do povratka određene 

odgojiteljice na posao 

 

 
5. Donošenje Odluke o isplati stopiranih materijalnih prava. 

 
Predsjednik Upravnog vijeća riječ je dao ravnateljici Božić. Sukladno prijedlogu ravnateljice Božić 

o isplata ostvarenih prava  
Svi članovi suglasni su s danim prijedlogom, podržavaju isplatu naknada na koje radnici imaju 

pravo. Nisu iznjete primjedbe, zaključena je rasprava i predsjednik daje na glasanje usvajanje 
potrebne Odluke. Jednoglasno sa 4 glasa ZA donijet je   

 
 

O D L U K A 
 

Upravno viječe dječjeg vrtića Duga Resa donijelo je Odluku pravu o isplati stopiranih 
materijalnih prava od strane Gradskog vijeća Grada Duge Rese za one radnike koji su ostvarili 

prava na isplatu istih 
 
 

 

6. Razno 
 

Pod točkom razno ravnateljica Božić  ukratko je članove vijeća upoznala sa Izvješćem o 
godišnjem planu i program rada Dječjeg vrtića Duga Resa. Isti će svim članovima vijeća biti upućen 
putem maila kako bi se telefonskim putem mogla održati sjednica i usvajanje istog u potrebnom roku 
budući se isti mora usvojiti do kraja kolovoza. 

 
Daljnje rasprave nije bilo, stoga je sjednica zaključena u 13,40 min. 

 
 

 
 
 
Zapisničar 
 
Zdenka Matičić 

 
 
 

Predsjednik Upravnog vijeća 
 

Furdek Miroslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


