
DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA 
UPRAVNO VIJEĆE 
KLASA:601-02/22-04/01 
URBROJ:2133/78-05-22- 
Duga Resa, 23. lipnja  2022. godine 

 
 

S K R A Ć E N I    Z A P I S N I K 

 
s 2. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 

održane 23. lipnja 2022. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Vrtića na adresi Ulica 
dr. Ivana Banjavčića 2, Duga Resa  

 
 
  
 Sjednici su pristupili:  
 

1.  Miroslav Furdek, dosadašnji predsjednik 
2.  Martina Bežan, član 
3.  Ines Bokulić, član 

 
Sjednici su također pristupili: 
 

      1.    Ana Božić, ravnateljica 
      2.    Zdenka Matičić, tajnica Vrtića u svojstvu zapisničara. 
 
 
 Članovi vijeća Ante Lozo i Suzana Grgić opravdano su odstutni. 
 

Sjednici su prisutupila 3 od ukupno 5 članova, čime je prisutan potreban kvorum te su 
ispunjeni uvjeti za valjano odlučivanje.. 

Materijali za sjednicu dostavljeni su članovima vijeća putem mail-a.  
Predsjednik UV Miroslav Furdek prisutne upoznaje s prijedlogom točaka dnevnog 

reda 2. sjednice. 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 1. sjednice UV. 
 

2. Donošenje Odluke o izboru kandidata za radno mjesto – odgojitelj /1 izvršitelj na 
određeno puno radno vrijeme u zamjenu za bolovanje do povratka mijenjane 
odgojiteljice na posao. 

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

neodređeno puno radno vrijeme. 
 

4. Razmatranje izjavljenih žalbi na rezultate upisa i donošenje potrebnih odluka. 
 



5. Donošenje Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Duga Resa u pedagoškoj godini 
2022./2023. 

 
6. Razno. 

 
 
 
 

D n e v n i   r e d 
 
 

 
1. Verifikacija  zapisnika sa 1. sjednice UV 
 

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

Nisu iznijete primjedbe, zaključena je rasprava i predsjednik daje na glasanje 
prihvaćanje  navedenog zapisnika. Jednoglasno s 3 glasova ZA donijet je sljedeći  
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Duga Resa verificiralo je zapisnik s 1.  sjednice 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa, u predloženom tekstu. 

 

2.  Donošenje Odluke o izboru kandidata za radno mjesto – odgojitelj /1 izvršitelj na 
određeno puno radno vrijeme u zamjenu za bolovanje do povratka mijenjane 
odgojiteljice na posao. 

 
 
Sukladno prijedlogu ravnateljice Božić, a nakon provedene rasprave, jednoglasno s 3 

glasa ZA donijeta je sljedeća 
 

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 –1 izvršitelj / na određeno, 

puno radno vrijeme  

 

Prima se: Andrea Radman, učiteljica razredne nastave 

 

3. Donošenje Odluke o izboru kandidata za radno mjesto – odgojitelj /2 izvršitelja 
na neodređeno puno radno vrijeme  

 

 
Ravnateljica Božić obavještava članove da se natječaj raspisao kako bi se pronašla 

zamjena za  kolegicu Vesnu Brezović koja je otišla u mirovinu i Ivanu Tomljanović koja je 
otišla raditi u vrtić u Karlovac. Na raspisani natječaj javile su se tri kandidatkinje. Ponovno se 
na natječaj nisu javile odgojiteljice iako je riječ o radnom odnosu na neodređeno vrijeme. 



Pristigle su 3 zamolbe. Riječ je o kandidatkinjama: Ivani Blaž, Sandri Boljkovac koje trenutno 
u vrtiću rade program predškole i Franki Resovac, mladoj učiteljici razredne nastave. 

Novim Izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju omogućeno je 
zapošljavanje i učitelja na neodređeno vrijeme uz uvjet da se na objavljeni natječaj ne javi 
nitko od odgojitelja te da u roku od 2 godine primljene učiteljice završe razliku pedagoških 
predmeta. Odgojiteljice Blaž i Boljkovac iskazale su želju da nastave raditi u sustavu 
predškolskog odgoja. U vrtiću su odradile i program predškole. Bile su odlične radnice te su 
se jako dobro snašle u ulozi odgojiteljica. 

Ravnateljica Ana Božić predlaže da se u radni odnos na neodređeno vrijeme prime 
Ivana Blaž i Sandra Boljkovac. 

Predsjednik Upravnog vijeća zahvalio se na izlaganju te otvorio raspravu. Suglasan je 
s prijedlogom ravnateljice te se nada da će navedenim izmjenama Zakona biti lakše popuniti 
upražnjena mjesta, te da će ipak određeni broj učitelja dobiti želju da promijeni prvotnu 
profesiju te pronađe svoj put u predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Ostali članovi nisu iznjeli primjedbe na prijedlog ravnateljice. Rasprava je zaključena, a  

predsjednik daje na glasanje donošenje potrebne odluke. Jednoglasno sa 3 glasa ZA 

donijeta je sljedeća  

 

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  

 

4. Razmatranje izjavljenih žalbi na rezultate upisa i donošenje potrebnih odluka. 
 
Ravnateljica Božić obavijestila je članove vijeća o 7 žalbi koje su izjavljene na 

privremene rezultate upisa. Obzirom da se može upisati samo 58-ero djece naravno da su 

izjavljene Žalbe razumljive, iako iste i nisu u pravom smislu žalbe već više zamolbe.  Kroz e-

upise zaprimljeno je 138 zahtjeva. U vrtić se može upisati ove godine samo 58 djece. Jednim 

dijelom zbog preuređenja objekta u Kasaru,a drugim dijelom zbog velikog broja odgoda 

polaska u školu. Kod niti jednog zahtjeva se nije pogriješilo u bodovanju, no neki možda nisu 

dostavili svu potrebnu dokumentaciju i naravno da naknadno dostavljena dokumentacija 

trenutno ništa ne znači. E-upisi puno jasnije određuju pravila i nisu moguća nikakva 

odstupanja. 

Kod Zahtjeva pod brojem - 27324959, roditelji se žale što nisu ostvarili pravo upisa 

unatoč ostvarenim bodovima. Nisu u mogućnosti ostvariti upis jer su s područja općine 

Netretić, odnosno ostvarit će pravo upisa tek onda kad se oslobodi mjesto koje odgovara 

dobi njihovog djeteta, a neće biti nikoga za upis s područja Duge Rese. Prednost pri upisu 

ostvaruju djeca s područja grada Duge Rese. Ravnateljica Božić predlaže da se navedena 

žalba odbaci kao neosnovana. 

Kod Zahtjeva pod brojem - 0524180, roditelji se žale što im nije omogućen upis 

djeteta iako imaju 10 bodova kao i neki drugi roditelji čija djeca su upisana. Naime, broj upisa 

je ograničen, a prilikom kreiranja liste upisuju se djeca po starosti, od starijih prema mlađima. 

Postoji realna mogućnost da se dijete upiše, no tek na jesen kada će doći do određenih 



odustajanja. Trenutno to nije moguće. Ravnateljica Božić predlaže da se i ova žalba odbaci 

kao neosnovana. 

Kod Zahtjeva pod brojem - 1216423, roditelji se žale što nisu ostavrili pravo upisa 

iako je majka u radnom odnosu, a nisu joj dodijeljeni bodovi po pitanju zaposlenosti. Naime, 

majka koristi neplaćeni dopust te joj radni odnos miruje do 31. listopada 2022. godine. 

Povjerenstvo je na ispravan način utvrdilo bodovanje. Ukoliko dođe do prekida mirovanja 

radnog odnosa potrebno je Vrtiću dostaviti nove dokaze kako bi se razmotrila nova 

mogućnost upis djeteta. Ravnateljica Božić predlaže da se i ova žalba odbije te potvrdi 

odluka Povjerenstva. 

Kod Zahtjeva pod brojem - 3049764, roditelji se žale što nisu ostvarili pravo upisa 
unatoč ostvarenim 10 bodova. Kao I kod prethodnog slučaja, broj djece koja se mogu upisati 
je ograničen. Moguće je upisati 52 korisnika s područja grada Duge Rese. Također, prilikom 
formiranja liste uzima se u obzir starost djeteta tj. lista se formirana po datumu rođenja, od 
starije djece prema mlađoj. 

 Ukoliko netko odustane netko s kreirane rang liste će ostvariti naknadni upis, no 

trenutno to nije moguće, stoga ravnateljica Božić predlaže da se i ova žalba odbije te potvrdi 

odluka Povjerenstva. 

Kod Zahtjeva pod brojem - 8574232,  roditelji se žale što im nije omogućen upis 
roditelji se žale što nisu ostvarili pravo upisa iako je majka u radnom odnosu, a nisu joj 
dodijeljeni bodovi po pitanju zaposlenosti. Naime, majka koristi produljeni rodiljni do 31. 
listopada 2022. godine. Povjerenstvo je na ispravan način utvrdilo bodovanje. Ukoliko dođe 
do prekida rodiljnog dopusta potrebno je Vrtiću dostaviti nove dokaze kako bi se razmotrila 
nova mogućnost upis djeteta. Naknadni upis moguć je pod uvjetom slobodnog mjesta u 
odgovarajućoj grupi s obzirom na dob djeteta, odnosnu grupu. 

 Ravnateljica Božić predlaže da se i ova žalba odbije te potvrdi odluka Povjerenstva. 

Kod Zahtjeva pod brojem - 3049764, roditelji se žale što im nije omogućen upis iako 

su ostvarili 10 bodova. Kao i kod prethodne 2 žalbe , upis nije moguć jer je broj djece koji se 

može upisat ograničen, njih 52. Ukoliko dođe do odustajanja, moguć je naknadni upis, no 

trenutno i u ovom slučaju to nije moguće. Razumije nezadovoljsvto roditelja, no kada nema 

slobodnih mjesta onda nema.Nažalost, trenutno to nije moguće, stoga ravnateljica Božić 

predlaže da se i ova žalba odbije te potvrdi odluka Povjerenstva. 

Kod Zahtjeva pod brojem - 8574232, roditelji se žale što im nije omogućen upis te im 

nisu dodijeljeni bodovi koji se odnose na zaposlenost majke te mole da im se odobri direktan 

upis jer je riječ o djetetu s blagim odstupanjem u razvoju. Iz dokumentacije koja je 

dostavljena u žalbi vidljivo je da majka koristi produljeni rodiljni dopust do 31. 10. 2022. 

godine. U tim slučajevima, sukladno Pravilniku o mjerilima za upis zaposlenost majke se ne 

boduje jer još uvijek koristi navedeno pravo. Ukoliko dođe do prekida roditeljskog dopusta 

potrebno je Vrtiću dostaviti nove dokaze (novo rješenje HZMO-a) kako bi se razmotrila nova 

mogućnost upis djeteta te izvršilo novo bodovanje. Za vjerovat je da će i ovo dijete kada 

dođe vrijeme biti upisano jer svake godine bude određeni broj roditelja koji odustanu od 

upisa,no do tada će i ovi roditelji morati će čekati dok se ostvare svi potrebni uvjeti. Obzirom 

na navedeno, ravnateljica Božić predlaže da se i ova žalba odbije te potvrdi odluka 

Povjerenstva. 

Kod Zahtjeva pod brojem – 7486312, roditelji se žale što im nije omogućen upis upis 

unatoč ostvarenim 9 bodova te činjenici da je dijete pred polazak u školu. Kako je u 



međuvremenu došlo do odustajanja od upisa, ravnateljica Božić predlaže da se uvaži  tzv. 

žalba / zamolba roditelja te se odobri upis djeteta pod gore navedenim zahtjevom. 

Kod Zahtjeva pod brojem – 4766149, roditelji se žale što im nije omogućen upis te 

mole da na temelju naknadno dostavljene dokumentacije (korištenje dječjeg doplatka)  

omogući novo bodovanje te upis u vrtić. Povjerenstvo za upis na ispravan način izvršilo je 

bodovanje, zbog ograničenih mjesta za upis, upis nije trenutno moguć, te ravnateljica Božić 

predlaže da se i ova žalba odbije te potvrdi odluka Povjerenstva. 

Ravnateljica Božić iskazala je žaljenje zbog neupisane djece i liste čekanja koja se je 

stvorila. Situacija bi bila sasviv drugačija da nije bilo 22 odgode za u školu. Tada bi se moglo 

upisati čak 80 djece te bi bila upisana i djeca onih roditelja koja su ostvarila i 9 bodova. 

Furdek Miroslav zahvaljuje na izlaganju, te poziva prisutne na raspravu.Žao mu je što 

je ponovno nakon nekoliko godina došlo do liste čekanja, no vrtić Duga Resa nije usamljen 

slučaj, očito su liste čekanja prisutne kod većine vrtića u Hrvatskoj. 

Martina Bežan suglasna je s prijedlogom ravnateljice i mišljenjem Predsjednika 

Upravnog vijeća glede izjavljenih žalbi. Razumije roditelje, no trenutno nažalost ne postoje 

uvjeti kojima bi se svima omogućio upis. 

Članica vijeća Ines Bokulić obratila se ravnateljici sa zamolbom da se razmotri 

mogućnost stvaranje grupe za neupisane jasličare. Za zaključit je da se ispod crte nalazi 12 

djece čiji roditelji imaju ukupno 10 bodova , a to znači također da ti isti roditeljji i rade. Žao joj 

je roditelja koji će ili morat dat otkaz ili će morati dati dijete na čuvanje nekome drugome 

kako ne bi izgubili posao, a  pritom će navedeno čuvanje  i skupo platiti. Također, suglasna 

je s prijedlogom ravnateljice glede izjavljenih žalbi.  

Ravnateljica Božić iskazala je zadovoljstvo brigom koju je kolegica Bokulić pokazala, 

no dala je do znanja da ne postoje ni prostorni ni kadrovski kapaciteti. Slaže se da bi bilo 

idealno da za svako dijete postoji mjesto u vrtiću, no u mnogim sredinama tako nešto nije 

moguće. 

Predsjednik Upravnog vijeća zahvalje na raspravi te moli prisutne da pristupe 

glasanju glede navedenih žalbi. 

 

 

1. Odluka o žalbi vezano uz zahjev zaprimljen pod rednim brojem - 27324959 

 
 

O D L U K U 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa odbacuje žalbu/zamolbu roditelja 

malodobnog R. M. te potvrđuje Odluku povjerenstva o rezultatima upisima u dijelu koji se 

odnosi na upisni broj - 27324959 

 

2. Odluka o žalbi vezano uz zahjev zaprimljen pod rednim brojem – 0524180 
 
 

O D L U K U 



Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa odbija žalbu/zamolbu roditelja malodobnog 

S. R. te potvrđuje Odluku povjerenstva o rezultatima upisima u dijelu koji se odnosi na upisni 

broj - 0524180 

 

3. Odluka o žalbi vezano uz zahjev zaprimljen pod rednim brojem -1216423 

 

O D L U K U 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa odbija žalbu/zamolbu roditelja malodobnog 

L. K. te potvrđuje Odluku povjerenstva o rezultatima upisima u dijelu koji se odnosi na upisni 

broj - 1216423 

 

4. Odluka o žalbi vezano uz zahjev zaprimljen pod rednim brojem - 3049764 

 

O D L U K U 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa odbija žalbu/zamolbu roditelja malodobnog 

K. M. te potvrđuje Odluku povjerenstva o rezultatima upisima u dijelu koji se odnosi na upisni 

broj - 3049764 

 

 

5. Odluka o žalbi vezano uz zahjev zaprimljen pod rednim brojem - 8574232 

 
 

O D L U K U 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa odbija žalbu/zamolbu roditelja malodobnog 

A. J. te potvrđuje Odluku povjerenstva o rezultatima upisima u dijelu koji se odnosi na upisni 

broj – 8574232 

 

6. Odluka o žalbi vezano uz zahjev zaprimljen pod rednim brojem - 7486312 

 

O D L U K U 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa usvaja žalbu roditelja malodobnog  M. K.. te 

mijenja Odluku povjerenstva o rezultatima upisima u dijelu koji se odnosi na upisni broj – 

7486312 



 

7. Odluka o žalbi vezano uz zahjev zaprimljen pod rednim brojem - 27324959 

 

O D L U K U 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa odbacuje žalbu/zamolbu roditelja malodobnog 

R. M. te potvrđuje Odluku povjerenstva o rezultatima upisima u dijelu koji se odnosi na upisni 

broj - 27324959 

 

 

5. Donošenje Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Duga Resa u pedagoškoj godini 
2022./2023. 
 

Ravnateljica Božić izvijestila je članove vijeća o ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva. 
Temeljem objavljenog Oglasa za upis djece u programe Dječjeg vrtića Duga Resa za 
pedagošku godinu 2022./2023. od 06. svibnja  2022. godine, Dječji vrtić Duga Resa ukupno 
je zaprimio 138 zahtjeva, a moguće je upisati samo 58 djece. U objekte na području grada 
Duge Rese moguće je upisati 52 djece, a u objekt u Generalskom Stolu 6 djece. Nažalost, 
zbog ograničenog broja nisu upisana sva djeca zaposlenih roditelja. 

Naknadni upisi biti će mogući tek na jesen odnosno ranije ukoliko netko odustane do 
početka pedagoške godine ili ukoliko odustane tijekom privikavanja tada će se upisivati djeca 
sukladno utvrđenoj listi. 

 
Ravnateljica Božić smatra da je prošlo vrijeme kada Grad Duga Resa može ići svima na 

ruku. Svaka Općina nastoji osigurati na vlastitom prostoru prostore kako bi pomogla mladim 

roditeljima koji bi imali osiguran smještaj za svoju djecu kroz jasličke i vrtičke skupine. Nakon 

Generaslskog Stola i Barilovića tome je pristupila i Općina Bosiljevo. Vjerujemo da će i 

Općina Netretić nastojati za djecu sa svog prostora osigurat smještaj kako bi se nesmetano 

mogao provoditi predškolski odgoj i obrazovanje jer s područja Općine Netretić i dalje je velik 

interes. 

Obzirom da su donijete Odluke o odbijanju/usvajanju izjavljenih žalbi predlaže da 

Upravno vijeće donese Odluku o upisu u novu pedagošku godinu kako je Povjerenstvo i 

utvrdilo kroz listu prvenstva upisane djece. Obzirom na slobodna mjesta u vrtiću u novu 

pedagošku godinu može se upisati 52 djece u u objekte na području grada Duge Rese i 6 

djece u PO u Generalskom Stolu. 

Furdek Miroslav zahvaljuje na danom prijedlogu, razumije da trenutno nije moguće 

upisati svu djecu i nada se da će kroz naredne godine situacija biti bolja.   

Predlaže raspravu oko navedene točke dnevnog reda. 

Svi prisutni članovi suglasni su navedenim prijedlogom ravnateljice te je jednoglasno s 3 

glasa ZA donijeta je 

 



O D L U K A  

 

 o upisu djece u Dječji vrtić Duga Resa za pedagošku godinu 2022./2023., u 

predloženom obliku 

 

6. Razno 
 
 

Pod točkom razno, Miroslav Furdek obratio se ravnateljici Božić sa zamolbom da se do 

jeseni razmotre neki drugi načini obračuna. Nažalost, svi troškovi su otišli gore, Osnivač više 

nije u mogućnosti pokrivati sve na adekvatan način. Vjeruje da bi se mogle napravit neke 

korekcije jer trenutna ekonomska cijena teško se održava.  

Ravnateljica Božić , suglasna je s prijedlogom. Vjeruje da postoji određeni prostor kojim 

bi se osigurala dodatna sredstva. Trenutno se umanjuje cijena kada je dijete na bolovanju 

minimalno 5 dana, no vrtić u Karlovcu već dulje vrijeme ima 11 dana,a i tada se cijena ne 

umanjue za 50% za dane izostanka već samo za hranu za dane izostanka. Nažalost, mnogi 

roditelji neopravdano koriste 5 dana bolovanja. Povećanje minimalnog broja dana jedan je od 

mogućih načina. Ravnateljica Božić navodi kako će stručne službe Vrtića u dogovor s 

Osnivaćem predložiti neke promjene koje su također nužne. Vjeruje da će određen dio 

roditelja biti revoltiran, no kad neke stvari više nemaju smisla, nemaju. 

Martina Bežan također podržava prijedlog da se istraži na koje načine je moguće 

uštedjeti,a da ne dođe do prevelikog povećanja cijene. Iako je svijesna kako zbog povećanja 

troškova života i cijene vrtić će morati ići gore. No, ukoliko se to mora, važno je da to ipak 

bude minimalno. 

Ines Bokulić obratila se pitanjem glede povećanja osnovice od 4% posto koja se u 

ostalim javnim službama već počela isplaćivati, a radnicima u Dječjem vrtiću Duga Resa 

ne. Što će osnivać poduzeti po pitanju veće osnovice. 

Ana Božić pojasnila je kako Vrtić isto prati. Čim je Odluka o visini osnovice objavljena 

u NN te je stupila na snagu, Osnivaću je upućen dopis kojim se moli da se i radnicima u 

Vrtiću poveća navedena osnovica za 4%. Naravno kao i uvijek do sada sredsva moraju 

biti osigurana u proračuna, a i Gradonačelnik mora o tome donijeti adekvatnu Odluku. 

Vjeruje da će povećanje bitu u plaći za mjesec spanj. 

  

Miroslav Furdek zahvalio se članovima na sudjelovanju u radu 2. sjednice Upravnog 

vijeća. Istu   je  zaključio u  u 10,05 sati. 

 
 
Zapisničar                                                                                      
 
Zdenka Matičić                             
 

Predsjednik Upravnog vijeća 
 

Miroslav Furdek                                                                 


