
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 4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 

za 17. kolovoza 2022. godine u 13,30 sati  
 
 

 
  
 Sjednici su pristupili:  
 

1. Miroslav Furdek, predsjednik  
2. Martina Bežan, član  
3. Suzana Grgić, član - opravdano odsutna 
4. Ines Bokulić, član  
5. Ante Lozo, član 

 
Sjednici su također pristupili: 
 
      1.    Ana Božić, ravnateljica 
      2.    Zdenka Matičić , tajnica Vrtića u svojstvu zapisničara. 
 

Sjednici su prisutupila 4 od ukupno 5 članova, čime je prisutan potreban kvorum, te su 
ispunjeni uvjeti za valjano odlučivanje. 

 Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi niti drugih dopuna. Jednoglasno s 4 glasa ZA  
prihvaćen je sljedeći 
 
   

D n e v n i    r e d 
 
 

1. Verifikacija  zapisnika sa 3. sjednice UV 
 

2. Donošenje Odluke o  izboru kandidata 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 neizboru kandidata za radno mjesto za radno mjesto – odgojitelj-

pripravnik / 1   izvršitelj na  određeno puno radno vrijeme  
 

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

 
5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelj/ 7 izvršitelja na  

neodređeno puno radno vrijeme  
 

6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelj/ 2 izvršitelja na   
određeno puno radno vrijeme za vođenje programa predškole 

 
7. Razno. 

 



D n e v n i   r e d 
 
 

 
1.Verifikacija  zapisnika sa 3. sjednice UV 
 

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

 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 3.  sjednice Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa, u predloženom tekstu. 

 

2. Donošenje Odluke o izboru kandidata za radno mjesto 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 podsjeća članove vijeća da se natječaj raspisao kako bi se pronašla 

zamjena za četiri odgojiteljice. Nakon provedene rasprave 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  na određeno puno radno vrijeme u zamjenu za 
bolovanje, porodiljni, rodiljni i godišnji odmor, za radno mjesto – odgojitelj/ica – 4 izvršitelja/ice 
primaju se: 

 
1. Franka Resovac 
2. Maja Gržan 
3. Barbara Petrčić 
 
 
3. Donošenje Odluke o neizboru kandidata za radno mjesto za radno mjesto – odgojitelj-
pripravnik / 1   izvršitelj na  određeno puno radno vrijeme  

 
Ravnateljica Božić članove Vijeća informirala je o potrebi donošenja Odluke o neizboru iz 

razloga jer je djevojka koja je molila da se primi na pripravništvo odustala, te je potrebno donijeti 
odlukau o neizboru nje kao pripravnice. 

Predsjednik Vijeća zahvalio se na danom objašnjenju, moli članove da se pristupi glasanju 
kako bi se donijela potrebna odluka.  Jednoglasno sa 4 glasa ZA donijeta je slijedeća 

O D L U K A  
 

neizboru kandidata za radno mjesto odgojitelj/pripravnik 
 

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

 
Ravnateljica Božić izvijestila je članove o još jednoj zamjeni za odgojiteljicu.  

Članovi vijeća nisu iznjeli primjedbe na prijedlog ravnateljice. Rasprava je zaključena, a  
predsjednik daje na glasanje donošenje potrebne odluke. Jednoglasno sa 4 glasa 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/ 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme u 

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

 
 

5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelj/ 7 izvršitelja na  
neodređeno puno radno vrijeme  

 

Ravnateljica Božić članove vijeća obavijestila je članove o potrebi raspisivanja natječaja za 7 
upražnjenih mjesta. Ravnateljica Božić istaknula da je potrebno naći zamjene za 3 kolegice koje idu u 
zasluženu mirovinu i za 4 kolegice koje odlaze raditi u karlovački vrtić. 

Članovi vijeća nisu iznjeli primjedbe na prijedlog ravnateljice. 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 jednoglasno Odluku o raspisivanju 
natječaja za radno mjesto – odgojitelj/ 7 izvršitelja na neodređeno, puno radno vrijeme  

 

6. Donošenje  Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelj/ 2 izvršitelja na   
određeno puno radno vrijeme za vođenje programa predškole 
 
 
Ravnateljica Božić pojasnila je potrebu raspisivanja natječaja za odgojitelje, odnosno učitelje 

razredne nastave koje će voditi program predškole za vanjsku djecu kao i sve godine do sada. Članovi 
vijeća nisu iznijeli primjedbe na prijedlog ravnateljice. Rasprava je zaključena, a predsjednik daje na 
glasanje donošenje potrebne odluke. Jednoglasno sa 4 glasa ZA donijeta je sljedeća 

 
O D L U K U 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelj/ica -2   izvršitelja na određeno puno 
radno vrijeme za vođenje programa predškole 

 
 

7. Razno 
 

Miroslav Furdek zahvalio se članovima na sudjelovanju u radu 4. sjednice Upravnog vijeća. 

Istu   je  zaključio u  u 14,00 sati. 

 
 
 

Zapisničar                                                                                      
Zdenka Matičić                             
 
 

Predsjednik Upravnog vijeća 
 

Miroslav Furdek                                                               


