
DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ulica dr. Ivana Banjavčića 2, Duga Resa 
KLASA:601-02/20-04/01 
URBROJ:2133/78-05-21-120 
Duga Resa, 29. prosinca  2021. godine 
 
 

 

Z A P I S N I K 

s 36. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 
održane 29. prosinca  2021. godine s početkom u 13,30 sati 

 
   
 

 U radu sjednice sudjelovali su Miroslav Furdek, predsjednik, Iva Stipančić Benić, Suzana 
Grgić i Matešić Anka u svojstvu članova vijeća 
 Članica vijeća, Martina Bežan,opravdano je odsutna. 

Materijali za sjednicu dostavljeni su članovima vijeća putem mail-a.  
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. Verifikacija zapisnika sa 35. sjednice Upravnog vijeća. 
2. Donošenje Odluke o izboru kandidata za radno mjesto – odgojitelj–2 izvršitelja / na 

neodređeno, puno radno vrijeme  

3. Donošenje Odluke o izboru kandidata za radno mjesto – spremačica –1 izvršitelj / na 

neodređeno, puno radno vrijeme  

4. Donošenje Odluke o usvajanju II. Izmjena i dopuna Financijskog Plana Dječjeg vrtića Duga Resa 
u 2021. godini 

5. Razno 

 
 

D n e v n i    r e d  

1. Verifikacija zapisnika sa 35.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 
 

Zapisnik je dostavljen u radnim materijalima za sjednicu. Predsjednik Upravnog vijeća, 
Miroslav Furdek otvara raspravu o zapisniku.  

Nisu iznjete primjedbe, zaključena je rasprava i predsjednik daje na glasanje prihvaćanje  
navedenog zapisnika. Jednoglasno sa 4 glasova ZA donijet je  sljedeći  
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Duga Resa verificiralo je zapisnik s 35.  sjednice Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa, u predloženom tekstu. 

 

 
2.Donošenje Odluke o izboru kandidata za radno mjesto – odgojitelj–2 izvršitelja / na 

neodređeno, puno radno vrijeme  

Ravnateljica Božić obavještava članove da se na raspisani natječaj javilo svega dva kandidata 
što je bilo i za očekivat jer odgojitelja nedostaje na tržištu rada. Riječ je o Eleni Mrgan i Petri Trgovčić. 



Obje kandidatkinje trenutno rade u Vrtiću kao zamjene za odgojiteljice koje koriste rodiljni dopust. 
Mlade kolegice savjesne su i odgovorne. Upoznale su kolektiv, a i kolektiv njih. Kroz proteklo razdoblje 
su se dokazale te prilika da zasnuju radni odnos na neodređeno vrijeme njima je imput da i dalje 
nastave se truditi i učiti kako bi u svom poslu mogle biti još bolje. Obzirom na izneseno, ravnateljica 
Božić predlaže da se temeljem raspisanog natječaja u radni odnos prime navedene kandidatkinje. 

Predsjednik Upravnog vijeća zahvalio se na izlaganju te otvorio raspravu.  
 
Nakon provedene rasprave ista je zaključena i predsjednik daje na glasanje donošenje potrebne 

odluke. Jednoglasno sa 4 glasa ZA donijeta je slijedeća 

O D L U K A 
 

Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Duga Resa nakon raspisanog natječaja donijelo je Odluku o 
izboru kandidata za radno mjesto - odgojitelj –2 izvršitelja / na neodređeno, puno radno vrijeme  

 
Primaju se: 
 

1. Elena Mrgan 

2. Petra Trgovčić 

 
 

2. Donošenje Odluke o izboru kandidata za radno mjesto – spremačica –1 izvršitelj / na 

neodređeno, puno radno vrijeme  

 

Ravnateljica Božić obavještava članove da se na raspisani natječaj javilo osam kandidata. Od 

nnjih 8, 1 kandidatkinje je odustala, a 4 kandidatkinje nisu imale potpunu dokumentaciju te su ostale 3 

kandidatkinje koje su ispunile sve formalne uvjete natječaja. Sa kandidatima su objavljeni razgovori. 

Riječ je o ženama koje su naučene raditi i koje bi zasigurno sve svoj posao obavljale na najbolji 

mogući način. Predlaže da se u radni odnos primi kandidatkinja Tomašković Barku jer ona trenutno 

jedina ne radi dok kandidatkinja Komljenović  radi kao spremačica u Osnovnoj školi, a kandidatkinja 

Liković u Konzumu kao trgovac.  

Predsjednik Upravnog vijeća zahvalio se na izlaganju te otvorio raspravu. Suglasan je s 
prijedlogom ravnateljice. Smatra važnim da se prilika pruži nekome tko je nezaposlen. 

Ostali članovi podržavaju prijedlog ravnateljice. Mišljenja su da ostale dvije kandidatkinje ne 
gube ništa,a jedna kandidatkinja ipak više neće biti na burzi.  

Rasprava je zaključena, a  predsjednik daje na glasanje donošenje potrebne odluke. 
Jednoglasno sa 4 glasa ZA donijeta je slijedeća 

O D L U K A 
 

Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Duga Resa nakon raspisanog natječaja donijelo je Odluku o 
izboru kandidata za radno mjesto - spremačica –1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno 

vrijeme  
 
Prima se: 

1. Barka Tomašković 

 
 

3. Donošenje Odluke o usvajanju II. Izmjena i dopuna Financijskog Plana Dječjeg vrtića Duga 
Resa u 2021. Godini 
 

Predsjednik Upravnog vijeća Miroslav Furdek moli ravnateljicu Božić za dodatnim 
pojašnjenjem navedene točke dnevnog reda. 

Ravnateljica Božić prisutne je podsjetila da je Financijski plan kao i sve njegove izmjene i 
dopune sastavni dio Gradskog rebalansa proračuna. Izmjene i dopune usvojene su na prethodnoj 
sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese.  

Rebalansu se moralo pristupiti iz razloga je su neke susjedne Općine na svom području 
osnovale vrtiće, mjesta koja su njihova djeca bila popunila sada su popunjena djecom sa područja 
grada Duge Rese i Osnivač je morao osigurati i sredstva za tu djecu. Također, mijenjala se stavka 



za materijalna prava radnika jer neki radnici su odlučili otići u mirovinu (trebalo je osigurati 
otpremnine), bilo je nekoliko trudnica te se povećala stavka kojima su se osiguravala sredstva za 
bolovanja i rođenje djece.  Obzirom da se radi i na energetskoj dijela objekta u Kasaru bilo je 
potrebno osigurati sredstva ta nabavu opreme. Riječ je o ukupnom iznosu od 492.000,00 kuna. 

Rasprava je zaključena, a  predsjednik daje na glasanje donošenje potrebne odluke. 
Jednoglasno sa 4 glasa ZA donijeta je slijedeća 

O D L U K A 
 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa  donijelo je Odluku o usvajanju II. Izmjena i dopuna 
Financijskog Plana Dječjeg vrtića Duga Resa u 2021. Godini, u predloženom obliku 

 
 
 

4. Razno 
 
Pod točkom razno nije bilo rasprave, te je sjednica zaključena u 14,10 sati. 

 
 
 
 
 
Zapisničar 
 
 
_________ 

 
 
 
 

Predsjednik Upravnog vijeća 
 

Furdek Miroslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


