
DJEĈJI VRTIĆ DUGA RESA 
UPRAVNO VIJEĆE 
KLASA:601-02/19-04/01 
URBROJ:2133/78-05-19- 
Duga Resa, 28. ožujka  2019. godine 
 
 

 

Z A P I S N I K 

 

s 8. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 
održane 27. ožujka  2019. godine s početkom u 12,00 sati 

 
   
 

Kontaktirani su svi ĉlanovi Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Duga Resa, te je obrazložena 
potreba održavanja iste telefonskim putem.  
 U radu sjednice sudjelovali su Danijela Salopek, predsjednica, Matešić Anka, Suzana Grgić, 
Iva Stipanĉić Benić i Ivica Mamić. 
 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 7. Sjednice Upravnog vijeća 
 

2.  Imenovanje Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Duga Resa u pedagoškoj godini 
2019./2020. 
 

3. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o postupku i mjerilim upisa djece u Dječji 
vrtić Duga Resa. 
 
 

 
1. Verifikacija zapisnika sa 7. Sjednice Upravnog vijeća 

  
Zapisnik je dostavljen u radnim materijalima za sjednicu. Nisu iznjete primjedbe, zakljuĉena je 

rasprava i predsjednica daje na glasanje prihvaćanje  navedenog zapisnika. Jednoglasno s 5 glasa ZA 
donijet je  sljedeći  

Z A K LJ U Č A K 

 
Upravno vijeće verificiralo je zapisnik s 7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa, 

u predloženom tekstu. 
 

 
2. Imenovanje Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Duga Resa u pedagoškoj godini 

2019./2020. 
Tajnica Vrtić objasnila je ĉlanovima potrebu da imenovanja Povjerenstva. Isto se imenuje na 

vrijeme od godine dana, a ĉine ga 3 ĉlana. Ravnatelj, Ana Božić,  struĉni sutradnik – pedagog, Mateja 
Maršal Tonĉić i netko od ĉlanova vijeća. Ravnateljica Božić predložila je da kao predstavnik Upravnog 
vijeća u Povjerenstvo se imenuje predsjednica Vijeća,  Danijela Salopek.  

Nisu iznjete primjedbe, zakljuĉena je rasprava i predsjednica daje na glasanje prihvaćanje  
navedenog zapisnika. Jednoglasno s 5 glasa ZA donijeta je  



 

O D L U K A 

o imenovanju Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Duga Resa  
u pedagoškoj godini 2019./2020., u predloženom sastavu 

 
 

1. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o postupku i mjerilim upisa djece u Dječji 
vrtić Duga Resa. 
 
Ĉlanovi Upravnog vijeća upoznati su kako s razlozima donošenja novog Pravilnika tako i sa 

procedurom  donošenja navedenog akta. Isti se usvaja uz prethodnu suglasnost Osnivaća. Svi ĉlanovi 
vijeća navedeni Pravilnik dostavljen je u radnim materijalima za sjednicu.  

Nisu iznjete primjedbe, zakljuĉena je rasprava i predsjednica daje na glasanje prihvaćanje  
navedenog zapisnika. Jednoglasno s 5 glasova ZA donijeta je  

 

O D L U K A 

o usvajanju Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u dječji vrtić Duga Resa, u 
predloženom obliku 

 

 
 

 
 

  
 
 
Zapisniĉar 
 
Zdenka Matiĉić 

 
 
 

Predsjednica Upravnog vijeća 
 

Danijela Salopek 
 

 

 

 

 


