
DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA 
UPRAVNO VIJEĆE 
KLASA:601-02/18-04/01 
URBROJ:2133/78-05-18- 
Duga Resa, 28. svibnja 2018. godine 
 
 

Z A P I S N I K 

 
s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 

održane 25. svibnja 2018. godine s početkom u 15,30 sati u prostorijama Vrtića na adresi 
Ulica dr. Ivana Banjavčića 2, Duga Resa  

 
 
  
 Sjednici su pristupili:  
 

1.  Danijela Salopek, predsjednik 
2.  Matešić Anka, član 
3.  Suzana Grgić, član 
4.  Ivica Mamić, član 
5.  Iva Stipančić Benić, član 

 
Sjednici su također pristupili: 
 

      1.    Ana Božić, ravnateljica 
      2.    Zdenka Matičić , tajnica Vrtića u svojstvu zapisničar-a. 
 
 
 Predsjedatelj radnog dijela sjednice je dosadašnja predsjednica Upravnog vijeća 
Danijela Salopek. Predsjedateljica konstatira da su na sjednici prisutni svi članovi Upravnog 
vijeća i ravnateljica Ana Božić  te Zdenka Matičić, tajnica Vrtića u svojstvu zapisničarke.  
 
 Danijela Salopek konstatira da je u Pozivu za sjednicu predložen i slijedeći : 
 
 
 

D n e v n i   r e d 
 

1. Izvješće ravnatelja o imenovanju odnosno izboru članova Upravnog vijeća  

2. Verificiranje mandata imenovanih odnosno izabranaih članova Upravnog vijeća. 

3. Izbor predsjednika Upravnog vijeća. 

4. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa. 

5. Razno. 

 

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red. 



 

1. Izvješće ravnatelja o imenovanju odnosno izboru članova Upravnog vijeća 
 
Ravnateljica, Ana Božić upoznaje vijećnike o izboru novih članova vijeća, način na koji je 

proveden izbor, napominjući da su Odluke odnosno dokazi o  izborima za članove uz Poziv 
za sjednicu dostavljeni putem elektroničke pošte.  

Dosadašnja predsjednica zahvalila se na podnijetom izvješću. Jednoglasno s 4 glasa 
ZA donijet je slijedeći  

 
Z A K LJ U Č A K 

 
Članovi Uprvnog vijeća primili su na znanje izvješće ravnatelja o izboru za  

članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa, a koji se odnose na novi saziv 

odnosno novo mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine. 

 

2. Verificiranje mandata imenovanih odnosno izabranaih članova Upravnog vijeća. 

     Ravnateljica je predstavila novoizabrane članove Upravnog vijeća. 
 
- Predstavnici Osnivača su Danijela Salopek, Ivica Mamić i Suzana Grgić. 
- Predstavnik odgojitelja je Anka Matešić 
- Predstavnik roditelja je Iva Stipančić Benić 
 
Dokazi o novoizabranim članovima dostavljeni su u prilogu uz Poziv za sjednicu, potvrdila 

je ravnateljica Božić te verificirala mandate članova novog saziva Upravnog vijeća. 
Jednoglasno sa 4 glasa ZA donijet slijedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

Mandat novoizabranih članova je verificiran te je Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
Duga Resa konstituirano u  slijedećem sastavu: Ivica Mamić, Suzana Grgić, 

Danijela Salopek, Anka Matešić i Iva Stipančić Benić. 
 
3. Izbor predsjednika Upravnog vijeća. 

Nakon verificiranja mandata pristupilo se izboru za predsjednika Upravnog vijeća. Nitko 
od prisutnih nije istaknuo svoju kandidaturu za predsjednika.  

Članica vijeća Anka Matešić predložila je Danijelu Salopek za predsjednicu kao osobu 
koja već ima nekog isustva u vođenju vijeća. Članica vijeća Danijela Salopek prihvatila je 
prijedlog Anke Matešić.  

Pristupilo se glasanju, te je jednoglasno sa 4 glasa ZA donijeta slijedeća  
 
 

O D L U K A 
 

Za predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa izabrana je Danijela 
Salopek. 

 
 

Ravnateljica je čestitala novoizabranoj predsjednici Upravnog vijeća na izboru. 
 
 



Danijela Salopek preuzima vođenje sjednice, zahvaljuje na ukazanom povjerenju. 
Uvjerenja je da će svi dati svoj maximum i da će rad cijelog Vijeća biti iznimno produktivan.  

 
4. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa. 

Danijela Salopek obratila se ravnateljici Božić za dodatnim pojašnjenjem oko navedene 
točke dnevnog reda. 

Ravnateljica Božić pojasnila je potrebu donošenja novog Poslovnika. Isti je potrebno 
uskladiti sa Statutom i prilagoditi određenim potrebama koje se javljaju prilikom rada samog 
vijeća. 

Predsjednica vijeća Danijela Salopek zahvalila se na pojašnjenju pozivajući pritom 
prisutne članove na rasporavu. 

Za riječ se javila Anka Matešić sa zamolbom da se u članku 12. st. 3. dostavljenog 
prijedloga Poslovnika u slučaju hitnog održavanja sjednice uz navedene situacije, navede i 
mogućnost održavanja sjednice telefonskim putem. Prijedlog smatra opravdanim jer uvijek je 
moguće da se desi neka hitna situacija kada treba promtno djelovati i tada je održavanje 
sjednice telefonskim putem najbrže i najjednostavnije. 

Ostali članovi iskazali su suglasnost s prijedlogom. 
Predsjednica Upravnog Vijeća zahvalila se kolegici Matešić na prijedlogu, isti smatra 

poželjnim i opravdanim. Rasprava je zaključena te se pristupilo glasanju. Jednoglasno s 4 
glasa ZA  donijeta je  

 
O D L U K A 

 
kojom se usvaja Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa. 

 
5. Razno 
 

Predsjednica Upravnog vijeća je svima zajedno zaželjela dobar i uspiješan rad i 
zaključila sjednicu u 16,15 sati.  
 
 
 
 
 
 
Zapisničar                                                                                      
 
Zdenka Matičić                             
 
 

Predsjednik Upravnog vijeća 
 

Danijela Salopek                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


