
DJEĈJI VRTIĆ DUGA RESA 
UPRAVNO VIJEĆE 
KLASA:601-02/19-04/01 
URBROJ:2133/78-05-19- 
Duga Resa, 11. studenog  2019. godine 
 
 

 

Z A P I S N I K 

s 14. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 
održane 08. studenoga  2019. godine s početkom u 9,30 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. Donošenje Odluke o izboru kandidata temeljem raspisanog natjeĉaja  za radno mjesto – 
odgojitelj/pripravnik –1 izvršitelj / na određeno, puno radno vrijeme – 1 godina. 
 

2. Donošenje Odluke o raspisivanju natjeĉaja za radno mjesto – odgojitelj –1 izvršitelj / na 
određeno, puno radno vrijeme zamjena za bolovanje, porodiljni, rodiljni i godišnji odmor, 
odnosno do povratka odgojiteljice na posao. 
 

3. Donošenje Odluke o raspisivanju natjeĉaja za radno mjesto – zdravstveni voditelj –1 izvršitelj / na 
određeno, puno radno vrijeme zamjena za bolovanje, porodiljni, rodiljni i godišnji odmor, 
odnosno do povratka zdravstvene voditeljice na posao. 
 

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

5. Razno 
 
 

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

 
 

Nakon danog objašnjenja, svi ĉlanovi pristupili su glasanju te je jednoglasno sa 5 glasova ZA 
donijeta  

O D L U K A 
 

o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja od 25. listopada 2019. godine 
 

Na radno mjesto – odgojitelj /pripravnik- 1 izvršitelj na odreĊeno, puno radno vrijeme (jedna godina) 
prima se:  

Anamarija Moguš, odgojitelj predškolske djece 
 

 
 



2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelj –1 izvršitelj / na 
određeno, puno radno vrijeme zamjena za bolovanje, porodiljni, rodiljni i godišnji odmor, 
odnosno do povratka odgojiteljice na posao. 

 
Nakon danog objašnjenja, svi ĉlanovi pristupili su glasanju te je jednoglasno sa 5 glasova ZA 

donijeta  
 

O D L U K A 
 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelj/ 1 izvršitelj na određeno,  puno radno 
vrijeme u zamjena za bolovanje, porodiljni, rodiljni i godišnji odmor, odnosno do povratka 

odgojiteljice na posao. 
 

 
 

3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto – zdravstveni voditelj –1 
izvršitelj / na određeno, puno radno vrijeme zamjena za bolovanje, porodiljni, rodiljni i 
godišnji odmor, odnosno do povratka zdravstvene voditeljice na posao. 

 
Nakon danog objašnjenja, svi ĉlanovi pristupili su glasanju te je jednoglasno sa 5 glasova ZA 

donijeta  
  

O D L U K A 
 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto – zdravstveni voditelj/ 1 izvršitelj na određeno,  puno 
radno vrijeme u zamjena za bolovanje, porodiljni, rodiljni i godišnji odmor, odnosno do povratka 

zdravstvene voditeljice na posao. 
 
 

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

neodređeno puno radno vrijeme. 
 

Nakon danog objašnjenja, svi ĉlanovi pristupili su glasanju te je jednoglasno sa 5 glasova ZA 
donijeta  sljedeća 
 

O D L U K A 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa  donijelo je Odluku o  raspisivanju natječaja za radno 
mjesto - domar / 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme. 

 
 

 
5. Razno 

 
Pod toĉkom razno nije bilo rasprave te se Danijela Salopek zahvalila ĉlanovima na sudjelovanju u 

radu 14. Sjednice Upravnog vijeća  i istu zakljuĉio u  u 15,30 sati. 

 
 
Zapisniĉar 
 
Zdenka Matiĉić 
 

Predsjednica Upravnog vijeća 
 

Danijela Salopek 

 


