
DJEĈJI VRTIĆ DUGA RESA 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ulica dr. Ivana Banjavĉića 2, Duga Resa 
KLASA:601-02/19-04/01 
URBROJ:2133/78-05-19- 
Duga Resa, 25. listopada  2019. godine 
 
 

 

Z A P I S N I K 

sa 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 
održane 25. listopada  2019. godine s početkom u 16,00 sati u prostorijama Vrtića na 

adresi Ulica dr. Ivana Banjavčića 2, Duga Resa  
 
 
 
 

 Sjednici su pristupili:  
 

1.  Danijela Salopek, predsjednik 
2.  Suzana Grgić, ĉlan 
3.  Anka Matešić, ĉlan 

 
Ĉlanovi Vijeća Ivica Mamić i Iva Stipanĉić Benić opravdano su odsutni. 
 

Sjednici su takoĎer pristupili: 
 

      1.    Ana Božić, ravnateljica 
      2.    Zdenka Matiĉić , tajnica Vrtića u svojstvu zapisniĉar-a, te 
 

Predsjednica Upravnog vijeća Danijela Salopek, otvara sjednicu, pozdravlja prisutne te 
konstatira da postoji potreban kvorum, te od ukupno 5 ĉlanova prisutna su 3 ĉlana. 
 Dnevni red sjednice dostavljen je u pozivu za sjednicu.  

Na predloženi dnevni red  nije bilo primjedbi niti drugih dopuna. Jednoglasno s 3 glasova ZA 
je prihvaćen sljedeći  
 
 

D n e v n i    r e d  

1. Verifikacija zapisnika sa 12.sjednice Upravnog vijeća 
2. Donošenje Odluke o izboru kandidata temeljem raspisanog natjeĉaja  za radno mjesto – odgojitelj 

–1 izvršitelj / na neodreĎeno, puno radno vrijeme. 
3. Donošenje Odluke o izboru kandidata temeljem raspisanog natjeĉaja za radno mjesto – odgojitelj 

–1 izvršitelj / na odreĎeno, puno radno vrijeme voĎenje programa predškole i opće 
igraonice, do završetka navedenih programa. 

4. Donošenje Odluke o poništenju natjeĉaja za radno mjesto – domar- 1 izvršitelj/ na neodreĎeno 
puno radno vrijeme. 

5. Donošenje Odluke o raspisivanju natjeĉaja za radno mjesto – odgojitelj/pripravnik –1 izvršitelj / 
na odreĎeno, puno radno vrijeme – 1 godina 

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Djeĉjeg vrtića Duga Resa 
7. Razno 
 

 

1.  Verifikacija zapisnika sa  12.  sjednice  Upravnog vijeća 

Zapisnik je dostavljen u radnim materijalima za sjednicu. Predsjednica Upravnog vijeća, 
Danijela Salopek otvara raspravu o zapisniku.  



Nisu iznjete primjedbe jednoglasno sa 3 glasa ZA donijet je  sljedeći  
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
Upravno vijeće  verificiralo je zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa, 

u predloženom tekstu. 
 
 
 

2. Donošenje Odluke o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja  za radno mjesto – 
odgojitelj –1 izvršitelj / na neodreĎeno, puno radno vrijeme. 

 
 
Nakon provedene rasprave  jednoglasno sa 3 glasa ZA donijeta je   

 
O D L U K A 

 
o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja od 30. rujna 2019. godine 

 
Na radno mjesto – odgojitelj / 1 izvršitelj na neodreĊeno, puno radno vrijeme prima se:  

Tatjana Ivošević, odgojitelj predškolske djece 
 
 

3. Donošenje Odluke o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radno mjesto – 
odgojitelj –1 izvršitelj / na odreĎeno, puno radno vrijeme voĎenje programa predškole i 
opće igraonice, do završetka navedenih programa. 

 
Nakon provedene rasprave  jednoglasno sa 3 glasa ZA donijeta je   
 
 

O D L U K A 
 

o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja od 30. rujna 2019. godine 
 

Na radno mjesto – odgojitelj / 1 izvršitelj na odreĊeno, puno radno vrijeme (voĊenje programa 
predškole i opće igraonice) prima se:  

Ivana Car, odgojitelj predškolske djece 
 
 

 
4. Donošenje Odluke o poništenju natječaja za radno mjesto – domar- 1 izvršitelj/ na 

neodreĎeno puno radno vrijeme. 
 
Nakon provedene rasprave jednoglasno sa 3 glasa ZA donijeta je   
 
 

O D L U K A 
 

o poništenju natječaja objavljenog dana 30. rujna 2019. godine za radno mjesto: 
domar- 1 izvršitelj/ na neodreĎeno puno radno vrijeme. 

 
 

 
5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelj/pripravnik – 1 

izvršitelj / na odreĎeno, puno radno vrijeme – 1 godina 
 
Nakon provedene rasprave jednoglasno sa 3 glasa ZA donijeta je   

 



 
O D L U K A 

 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa  donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za radno 

mjesto - odgojitelj / pripravnik -1 izvršitelj, na određeno, puno radno  vrijeme u trajanju od 1 
godine           

    
 

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Duga 
Resa 
 
Nakon provedene rasprave jednoglasno sa 3 glasa ZA donijeta je   
 

O D L U K A 

o usvajanju Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Duga Resa, 
 u predloženom obliku. 

 
 
 

7. Razno 
 

Anka Matešić obratila se pitanjem o zapošljavanju pedagoga u narednoj godini. Stvarno je 
došlo do toga da se bez dva struĉna suradnika ne može. Mlade obitelji trebaju se širiti, a zbog 
nemogućnost da se zaposle na neodreĊeno vrijeme, tako važne stvari se odgaĊaju odnosno ne 
ostvaruju. Anku Matešić stoga želi znati kada će se pedagog zaposliti u Vrtiću na neodreĊeno 
vrijeme, obvezan nam je još jedan struĉni suradnik. Trenutno je naš pedagog u zamjenu za 
drugog struĉnog suradnika, jako je zauzeta administarcijom i Vrtiću već godinama nedostaju 
struĉni suradnici na naĉin koji bi trebali biti ukljuĉeni u rad s djecom. 

Ravnateljica Božić istaknula je da se kroz razgovore sa Osnivaćem već godinama nastoji 
dobiti odobrenje za upošljavanje drugog struĉnog suradnika na neodreĊeno vrijeme, takoĊer kroz 
prijedlog proraĉuna za sredstva koja se odnose na plaće zaposlenih, planirali smo i plaću za 
pedagoga. Vjerujemo da će nakon tolko godina ovaj put Osnivaĉ imati sluha i potrebna sredstva 
osigurati.Trudimo se koliko je to moguće i nadamo da će se imati razumijevanja za naš prijedlog. 

Danijela Salopek zahvalila se prisutnim ĉlanovima na sudjelovanju, a obzirom da daljnje 
rasprave nije bilo 13. Sjednicu Upravnog vijeća je zakljuĉila u  u 16,40 sati. 

 
 

Zapisniĉar 
  
Zdenka Matiĉić           
 

Predsjednik Upravnog vijeća 
 
 

Danijela Salopek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


