
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mrvica na svojoj sjednici održanoj dana 14. srpnja 2016. godine 

razmotrilo je odluku Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Mrvicu, te pristigle žalbe na istu i 

donijelo konačnu odluku 

1. Da se u jaslični program Dječjeg vrtića Mrvica u Supetru prime slijedeća djeca: 

1. NIKO KLINČIĆ 

2. FILIP JANJIŠ 

3. ARIANA BERIŠA 

4. LEA BRTIČEVIĆ 

5. LARA KURTIĆ 

6. ANTE JUGOVIĆ 

7. GITA MARTINOVIĆ 

8. BARTUL VUŠKOVIĆ 

9. PAUL MATULIĆ 

10. MARIJETA GOSPODNETIĆ 

11. LUKATONI GUERIERI 

12. ELA MARTINOVIĆ 

13. FRIDA PURATIĆ 

14. CVITA ARNERIĆ 

15. PETAR DOBRONIĆ 

16. NIKO ŠUGAR 

 

2. Na listi čekanja su: 

1. FILIP GUERIERI 

2. AMELIJA RESTOVIĆ 

3. AMAI DRAGIČEVIĆ 

4. ĐONI PAJIĆ 

5. FRANKA PETRINOVIĆ 

6. AMELIE UGRINOVIĆ 

7. MARIJA DRPIĆ 

8. ELA MARTINOVIĆ 

9. LUKAS PULJIĆ 

10. GABRIEL BRKO 

11.  KRISTIAN BELAVIĆ  

12. DUJE BRTAN 

13. TEREZA PETRIĆ 

14. KATARINA DOKMANAC 

 

 

 

 

 

 

 



Na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića mrvica Upravno vijeće je donijelo Zaključak da se Gradu 

Supetru uputi prijedlog za iznalaženje i opremanje prostora u Gradu, gdje bi se odvijao program 

kraćeg boravka za djecu vrtićne dobi; te se time oslobodio jedan prostor u zgradi koji bi se koristio 

za jaslični program. Tako bi ove 2016/17. radne godine mogla biti upisana sva djeca s liste čekanja. 

Gradonačelnica je jako zainteresirana da se problem neupisane djece (i njihovih roditelja) riješi, te 

se nadamo brzoj realizaciji ovog prijedloga na zadovoljstvo sviju. 

O daljnjem tijeku poduzetih radnji po ovom pitanju bit ćete obaviješteni (putem web stranica 

Dječjeg vrtića Mrvica i Grada Supetra, te na oglasnoj ploči Vrtića). 

Sve ostalo ostaje kako smo obznanili odlukom Povjerenstva za upise. 

Ukoliko se u međuvremenu promijene okolnosti o kojima smo već govorili – postoji mogućnost da 

se i  kraći program koji je sada ponuđen u popodnevnom terminu – realizira kroz jutro. Međutim, o 

tome ćemo zainteresirane obavijestiti naknadno. 

Zbog malog broja prijavljene djece za koju su roditelji podnijeli Zahtjev za duži vrtićni boravak u 

Dječjem vrtiću Nerežišćima (svega troje djece) ove pedagoške godine (2016/17.) neće se realizirati 

duži boravak, već smo petosatni za svu prijavljenu djecu. O tome su zainteresirani obaviješteni 

putem telefona. 

 

         Ravnateljica: 

         Jelica Bezmalinović 

 

 

Klasa:  601-02/16-01/03 

Urbroj: 2104/01-05-02-16-3 

U Supetru, 18. srpnja 2016. godine 


