
DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA 
UPRAVNO VIJEĆE 
KLASA:601-02/22-04/01 
URBROJ:2133/78-05-22- 
Duga Resa, 14. srpnja  2022. godine 
 
 

Z A P I S N I K 

 
s 3.  (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 

održane 14. srpnja 2022. godine s početkom u 9,00 sati  
 

 
  
 Sjednici su pristupili:  
 

1. Miroslav Furdek, predsjednik (9:00h) 
2. Martina Bežan, član (9:08h) 
3. Suzana Grgić, član (9:14h) 
4. Ines Bokulić, član (9.20h) 
5. Ante Lozo, član (9:30h) 

 
6. Ana Božić, ravnateljica 

 
 

 
Ravnateljica Božić je u vremenskom periodu od 9:00 do 9:30 sati telefonski kontaktirala sve 

članove Upravnog vijeća. Svi su bili dostupni te su se odmah odazvali na telefonski poziv. Sjednici 
su pristupili svi članovi te je jednoglasno sa 5 glasova ZA usvojen predloženi dnevni red. 

 
 

D n e v n i   r e d 
 
 

1. Verifikacija  zapisnika sa 2. sjednice UV 
 

2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelj /4 izvršitelj na 
određeno puno radno vrijeme u zamjenu za bolovanje, porodiljni, rodiljni i godišnji 
odmor do povratka mijenjane odgojiteljice na posao 

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

izvršitelj na određeno puno radno vrijeme 
 

4. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječejg vrtića Duga Resa 
 

5. Razno. 
 
 

D n e v n i    r e d 
 
 

 
1.Verifikacija  zapisnika sa 2. sjednice UV 
 

Zapisnik je dostavljen u radnim materijalima za sjednicu. Predsjednik Upravnog vijeća i svi 
članovi nisu imali primjedbe na dostavljeni Zapisnik. 

 Jednoglasno s 5 glasova ZA donijet je  sljedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Duga Resa verificiralo je zapisnik s 2.  sjednice Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa, u predloženom tekstu. 

 



2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelj /4 izvršitelj na 
određeno puno radno vrijeme u zamjenu za bolovanje, porodiljni, rodiljni i godišnji odmor 
do povratka mijenjane odgojiteljice na posao. 

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

za četiri odgojiteljice. Nakon rasprave jednoglasno s 5 glasova ZA donijeta je sljedeća 
 

 
O D L U K A 

Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Duga Resa donijelo je jednoglasno Odluku o raspisivanju 
natječaja za radno mjesto – odgojitelj/ 4 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme u 

zamjenu za bolovanje, porodiljni, rodiljni i godišnji odmor do povratka mijenjane 
odgojiteljice na posao. 

 
 

 
3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelj-pripravnik /1 
izvršitelj na određeno puno radno vrijeme 
 
 

Ravnateljica Božić obaviještava članove o potrebi raspisivanja natječaja za odgojitelja 
pripravnika da bi kandidatkinja mogla pristupiti pripravništu od 12 mjeseci. Nakon rasprave 
jednoglasno s 5 glasova ZA donijeta je sljedeća 
 

 
O D L U K A 

Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Duga Resa donijelo je jednoglasno Odluku o raspisivanju 
natječaja za radno mjesto – odgojitelj – pripravnik/ 1 izvršitelj na određeno, puno radno 

vrijeme. 
 

 
4. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječejg vrtića Duga Resa 
 
Ravnateljica Božić je upoznala Upravno vijeća da je potrebno urediti i uskladiti par koeficijenta i 

naziva radnog mjesta sa stupnjom i vrstom stručne spreme kao i sa nazivom u Sistematizaciji radnih 
mjesta u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Duga Resa. 
       Svi članovi Upravnog vijeća mišljenja su da je vidljiva potreba za usklađivanjem. Predstavnica 
odgojitelja Ines Bokulić također smatra da je razumljivo da učitelji i odgojitelji ne mogu biti izjednačeni 
dok se ne odradi potrebna prekvalifikacija osim u programu predškole i predškolskim skupinama. 
Nakon provedene rasprave jednoglasno s 5 glasova ZA donijeta je sljedeća 
  

O D L U K A 

Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Duga Resa donijelo je Odluku o Izmjenama i dopunama 
Pravilnika o radu Dječejg vrtića Duga Resa, u predloženom tekstu 

 
 
 
 
 
 

Zapisničar  
                                                                                  
Zdenka Matičić                             
 
 

Predsjednik Upravnog vijeća 
 

Miroslav Furdek                                                                  
 


