
DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA 
UPRAVNO VIJEĆE 
KLASA:601-02/22-04/01 
URBROJ:2133/78-05-22- 
Duga Resa, 30. kolovoza  2022. godine 
 
 

Z A P I S N I K 

 
s 5.  (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 

održane 30. kolovoza 2022. godine s početkom u 14,00 sati  
 

 
  
 Sjednici su pristupili:  
 
 

1. Martina Bežan, član  
2. Suzana Grgić, član 
3. Ines Bokulić, član  
4. Ante Lozo, član 
5. Ana Božić, ravnateljica 

 
1. Miroslav Furdek, opravdano je odsutan 

 
    

Ravnateljica Božić putem konferencijske veza na Whatsapp-u 14:00 sati kontaktirala je 
članove Upravnog vijeća. Miroslav Furdek, opravdano je bio odsutan te je od ukupno 5 članova u 
radu sjednice sudjelovalo 4 člana, čime je ispunjen potreban kvorum.  

Predloženi dnevni red jednoglasno sa 4 glasa ZA je prihvaćen. 
 
 
 

D n e v n i   r e d 
 

 
 

1. Verifikacija  zapisnika sa 4. sjednice UV 
 

2. Donošenje Odluke o  izboru kandidata 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. 

 
3. Donošenje Odluke o  izboru kandidata za radno mjesto za radno mjesto – odgojitelj/ 7 

izvršitelja na  neodređeno puno radno vrijeme  
 

4. Donošenje Odluke o o izboru kandidata za radno mjesto za radno mjesto – odgojitelj / 2 
izvršitelja na   određeno puno radno vrijeme za vođenje programa predškole 

 
5. Usvajanje Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtić Duga Resa 

za pedagošku 2021./2022. godinu  
 

6. Donošenje Odluke o iznosu plaće koja se isplaćuje osobama koje obavljaju poslove 
odgojitelja,a nemaju odgovarajuću stručnu spremu  

 
7. Razno. 

 
 



D n e v n i   r e d 
 
 

 
1.Verifikacija  zapisnika s 4. 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  glasa ZA donijet je  sljedeći  
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Duga Resa verificiralo je zapisnik s 4.  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, porodiljni, rodiljni i godišnji 
odmor do povratka mijenjane odgojiteljice na posao. 

 
 

Ravnateljica Božić članove vijeća obavještava članove da se na raspisan natječaj javilo 9 
kandidatkinja. Ravnateljica Božić predlaže da se u radni odnos primi Danijela Fudurić. 

Prisutni članovi iskazali su suglasnost na navedeni prijedlog ravnateljice. Jednoglasno sa 4  
glasa ZA donijeta je  sljedeća 

O D L U K A 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa donijelo je odluku o izboru kandidata za radno 
mjesto odgojitelj – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme u zamjenu za bolovanje, 

porodiljni, rodiljni i godišnji odmor, ali najdulje do 5 mjeseci prima se: 
 

1. Danijela Fudurić, dipl.pedagog 
 

3. Donošenje Odluke o o izboru kandidata za radno mjesto za radno mjesto – odgojitelj/ 7 
izvršitelja na  neodređeno puno radno vrijeme  

 
Ravnateljica Božić članove vijeća obavještava članove da se na raspisan natječaj pristiglo je 18 

zamolbi. Nažalost, niti na ovaj natječaj nisu se javile odgojiteljice, ali su se javile 4 učiteljice razredne 
nastave. Novim izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u radni odnos 
na neodređeno mogu se primiti i učiteljice razredne nastave pod uvjetom da u razdoblju od 2 godine 
polože razliku određenih predmeta na fakultetu kako bi stekli potrebnu naobrazbu, stoga se predlaže 
da se u radni odnos prime 4 kandidatkinje odgovarajuće struke, a to su: 

1. Margareta Sučević, mag.prim.obrazovanja 
2. Brigita Halar, mag.prim.obrazovanja 
3. Martina Novosel Dobrinić, mag.prim.obrazovanja 
4. Martina Bartolić, mag.prim.obrazovanja 

 
i 3 kandidatkinje neodgovarajuće  struke na razdoblje od 5 mjeseci. 
 

1. Iris Jakin, viši fizioterapeut 
2. Katarina Žgela,  viši fizioterapeut 
3. Ivana Borković, viši fizioterapeut 
 

Nakon provedene rasprave, jednoglasno sa 4  glasa ZA donijeta je  sljedeća 
 

O D L U K A 



Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa donijelo je odluku o izboru kandidata za radno mjesto 
odgojitelj o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj - 7 izvršitelja na neodređeno puno 

radno vrijeme primaju se: 

Odgovarajuća struka – uvjet polaganja razlike ispita u roku 2 godine 
 

1. Margareta Sučević, mag.prim.obrazovanja 
2. Brigita Halar, mag.prim.obrazovanja 
3. Martina Novosel Dobrinić, mag.prim.obrazovanja 
4. Martina Bartolić, mag.prim.obrazovanja 

 
Neodgovarajuća struka - na razdoblje od 5 mjeseci 
 
1. Iris Jakin, viši fizioterapeut 
2. Katarina Žgela,  viši fizioterapeut 
3. Ivana Borković, viši fizioterapeut 

 
 

4.Donošenje Odluke o o izboru kandidata za radno mjesto za radno mjesto – odgojitelj / 2 
izvršitelja na   određeno puno radno vrijeme za vođenje programa predškole 

Ravnateljica Božić članove vijeća obavještava da je na raspisan natječaj pristiglo ukupno 7 
zamolbi.  Kao i kod predhodnih natječaja nisu se javile odgojiteljice. Predlaže da se u radni odnos 
prime magistre hrvatskog jezika Ana Polović i Lucija Malović. Nakon provedene rasprave jednoglasno 
sa 4  glasa ZA donijeta je  sljedeća 

 

O D L U K A 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa donijelo je odluku o izboru kandidata za radno mjesto 
odgojitelj o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj - 2 izvršitelja na određeno  ( 5 mjeseci) 

puno radno vrijeme za vođenje programa predškole primaju  se: 

1. Ana Polović, prof.hrvatskog jezika 
2. Lucija Malović, prvostupnica hrvatskog jezika 

 
 

5. Usvajanje Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtić Duga 
Resa za pedagošku 2021./2022. godinu  

Ravnateljica Božić članove vijeća ukratko je upoznala s Godišnjim izvješćem sve prisutne 
članove. Nakon provedene rasprave jednoglasno sa 4  glasa ZA donijet sljedeći 

Z A K LJ U Č A K 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa usvojilo je Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i 
programa rada Dječjeg vrtića Duga Resa za pedagošku 2021./2022. godinu. 

 
 

6. Donošenje Odluke o iznosu plaće koja se isplaćuje osobama koje obavljaju poslove 
odgojitelja,a nemaju odgovarajuću stručnu spremu  

Ravnateljica Božić obratila se članovima vijeća sa molbom da se rasprave koeficijenti osoba koje 
rade u Vrtiću, a spadaju u kategoriju nestručnih radnika. Naime, obzirom na nedostatak odgojitelja na 
tržištu rada Vrtić je u potrebi u radni odnos primiti i učitelje razredne nastave kao i radnike drugih 
profila npr. profesore hrvatskog jezikka, fizioterapeute i sl. Sukladno preporukama sindikata 
predškolskog odgoja svi koji su nestručni, a riječ je o radnicima srednje, više i visoke stručne spreme 



trebali bi imati koeficjent odgojitelja pripravnika koji iznosi 1,04. Vjeruje da je situacija na tržištu rada 
drugačija da bi i situacija s plaćama bila drugačija te da bi takav profil radnika imao niže plaće, no 
sada je vrijeme kada se za svakog radnika treba boriti. 

Članovi vijeća iskazali su razumijevanje za navedeni prijedlog te se nakon rasprave jednoglasno 
sa 4  glasa ZA donijela  sljedeća 

O D L U K A   

 

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa donijelo je odluku da osobe/radnici koju zasnuju 

radni odnos u Dječjem vrtiću Duga Resa na radnom mjestu odgojitelja, a nemaju odgovarajuću 

stručnu spremu (npr. učitelji razredne nastave do polaganja stručnog stručnog ispita za odgojitelja/  

ili SSS/VŠS/VSS  izvan djelatnosti odgoja i obrazovanja) imaju pravo na koeficjent složenost 

poslova kao i početnik do položenog stručnog ispita, sve proporcionalno radnom vremenu 

radnice, a koji je 1,04. 

 
7. Razno 

Pod točkom razno nije bilo rasprave, te je sjednica Upravnog vijeća završila u 14,30 sati. 

 
 

 
 

 

 
Zapisničar                                                                                      
 
Zdenka Matičić                             
 
 

Predsjednik Upravnog vijeća 
 

Miroslav Furdek                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


