
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, 20. prosinca  2019. godine 
 
 

Z A P I S N I K 

sa 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 
održane 18. prosinca  2019. godine s početkom u 15,00 sati u prostorijama Vrtića na adresi 

Ulica dr. Ivana Banjavčića 2, Duga Resa  
 
 

 
 Sjednici su pristupili:  
 

1.  Miroslav Furdek, predsjednik 
2.  Suzana Grgić, ĉlan 
3.  Anka Matešić, ĉlan 
4.  Martina Bežan, ĉlan 

 
Ĉlanovi Vijeća Iva Stipanĉić Benić opravdano je odsutna. 
 

Sjednici su takoĎer pristupili: 
 

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

 Ravnateljica Božić, otvara sjednicu, pozdravlja prisutne te konstatira da postoji potreban 
kvorum, te je od ukupno 5 ĉlanova prisutno su 4 ĉlana. 
 Dnevni red sjednice dostavljen je u pozivu za sjednicu.  

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. Izvješće ravnatelja o imenovanju odnosno izboru novih članova Upravnog vijeća  
 

2. Verificiranje mandata novoimenovanih članova Upravnog vijeća. 
 

3. Izbor predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa. 
 

4. Verifikacija zapisnika sa 13. i 14. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Duga Resa 
 

5. Donošenje Odluke o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radno mjesto – 
odgojitelj –1 izvršitelj / na odreĎeno, puno radno vrijeme zamjena za bolovanje, 
porodiljni, rodiljni i godišnji odmor, odnosno do povratka odgojiteljice na posao. 
 

6. Donošenje Odluke o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radno mjesto – 
zdravstveni voditelj –1 izvršitelj / na odreĎeno, puno radno vrijeme zamjena za 
bolovanje, porodiljni, rodiljni i godišnji odmor, odnosno do povratka zdravstvene 
voditeljice na posao. 

 
7. Donošenje Odluke o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radno mjesto – 

domar- 1 izvršitelj/ na neodreĎeno puno radno vrijeme. 
 

8. Razno 



 

1. Izvješće ravnatelja o imenovanju odnosno izboru novih članova Upravnog vijeća  

Svi ĉlanovi primili su na znanje prenjete informacije te uputili dobrodošlicu novim ĉlanovima te 
utvrdili sljedeći 

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 preostalo mandatno razdoblje 

do 24. 05. 2022. godine 
 

2. Verificiranje mandata novoimenovanih članova Upravnog vijeća. 

Dokazi o novoizabranim ĉlanovima dostavljeni su u prilogu uz Poziv za sjednicu, potvrdila je 
ravnateljica Božić te verificirala mandate novih ĉlanova 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  novom sastavu koji čine: Miroslav Furdek i Martina Bežan u svojstvu novih 

članova , te dosadašnjih ĉlanova Suzana Grgić, Anka Matešić i Iva Stipanĉić Benić. 
 
 
3. Izbor predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa. 

 
Nakon provedene rasprave jednoglasno sa 4 glasa ZA donjeta je 

 

O D L U K A 

o imenovanju Miroslava Furdeka za Predsjednika Upravnog vijeća 
 Dječjeg vrtića Duga Resa 

 

 
 

4. Verifikacija zapisnika sa 13. i 14. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Duga Resa 

 
Zapisnici su dostavljeni u radnim materijalima za sjednicu. Predsjednik Upravnog vijeća, 

Miroslav Furdek otvara raspravu o zapisniku.  
Nisu iznjete primjedbe, zakljuĉena je rasprava te je jednoglasno sa 4 glasa ZA donijet je  

sljedeći  
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
Upravno vijeće  verificiralo je zapisnike s 13. i 14. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića Duga Resa, u predloženom tekstu. 
 
 

5. Donošenje Odluke o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radno mjesto – 
odgojitelj –1 izvršitelj / na odreĎeno, puno radno vrijeme zamjena za bolovanje, 
porodiljni, rodiljni i godišnji odmor, odnosno do povratka odgojiteljice na posao. 



 
 

Nakon provedene rasprave jednoglasno sa 4 glasa ZA donijeta je 
 

O D L U K A 
 

o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja od 18. studenog 2019. godine 
 

             na radno mjesto – odgojitelj / 1 izvršitelj na odreĊeno,(zamjena za bolovanje, porodiljni, rodiljni 
i godišnji odmor) puno radno vrijeme prima se: Ivana Malović, odgojitelj predškolske djece 

 
 

6. Donošenje Odluke o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radno mjesto – 
zdravstveni voditelj –1 izvršitelj / na odreĎeno, puno radno vrijeme zamjena za 
bolovanje, porodiljni, rodiljni i godišnji odmor, odnosno do povratka zdravstvene 
voditeljice na posao 

 
Nakon provedene rasprave jednoglasno sa 4 glasa ZA donijeta je 
 
 

O D L U K A 
 

o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja od 18. studenog 2019. godine 
 

na radno mjesto – zdravstveni voditelj / 1 izvršitelj na odreĊeno, (zamjena za bolovanje, porodiljni, 
rodiljni i godišnji odmor) puno radno vrijeme prima se: Mirna Paulić, prvostupnica sestrinstva. 

 
 
7. Donošenje Odluke o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radno mjesto – 

domar- 1 izvršitelj/ na neodreĎeno puno radno vrijeme. 
 

Nakon provedene rasprave o izboru kandidata za novog domara jednoglasno sa 4 glasa ZA 
donijeta je 

 
O D L U K A 

 
o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja od 18. studenog  2019. godine 

 
na radno mjesto – domar / 1 izvršitelj na neodreĊeno puno radno vrijeme prima se: 

 Damir Sertić, strojarski tehničar 
 

8. Razno 
 

Pod toĉkom razno nije bilo rasprave te se Miroslav Furdek zahvalio ĉlanovima na 
sudjelovanju u radu 15. Sjednice Upravnog vijeća  i istu zakljuĉio u  u 15,30 sati. 
 
 

 
Zapisniĉar 
  
Zdenka Matiĉić           
 
                   

Predsjednik Upravnog vijeća 
 

            Furdek Miroslav 
 
 
 

 


