
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BRINJE 

DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ BRINJE 

UPRAVNO VIJEĆE 

Klasa:601-01/19-01/15 

Urbroj:2125/44-19/01 

Brinje, 19.12.2019. 

 

 

 Na temelju čl.10.st.11.Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje 

 

     S A Z I V A M 

 

15.sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje. Sjednica će se održati u prostorijama 

vrtića 20.12.2019.g. s početkom u 14,00 sati. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći  

 

Dnevni red: 

01.Usvajanje Zapisnika sa 14.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje 

02.Razmatranje i prihvaćanje II. Izmjene i dopune financijskog plana dječjeg vrtića za 2019.godinu 

03.Razmatranje i prihvaćanje Dopune plana nabave za 2019.godinu 

04.Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za odgojitelja-zamjena za bolovanje 

05.Razno 

 

 

 

 

S poštovanjem, 

 

         Predsjednik Upravnog vijeća: 

         Jurica Jotić,mag.paed. 

 

 

  



LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BRINJE 

DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA” BRINJE 
UPRAVNO VIJEĆE  

KLASA:601-01/19-01/15 

URBROJ:2125/44-19/02 

Z A P I S N I K 
s 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Tratinčica” Brinje,  

održane 20.12.2019. godine s početkom u 14,00 sati  

u prostorijama Vrtića 

 

Sjednici su nazočni: 
Jurica Jotić, mag.paed., predsjednik Upravnog vijeća 

Zorica Krznarić, članica ispred osnivača 

Marija Draženović, članica ispred roditelja 

Danijela Matičić, članica ispred odgojitelja 

Ružica Perković, ravnateljica Dječjeg vrtića  

Sjednici nije nazočna: 

Nada Fumić, članica ispred osnivača, opravdala izostanak. 

Pošto je konstatirano da su sjednici Upravnog vijeća nazočna četiri člana i da se mogu 

donositi pravovaljane odluke, predsjednik g.Jotić pozdravio je ravnateljicu gđu.Ružicu 

Perković te članove Upravnog vijeća i otvorio 15. sjednicu Upravnog vijeća.  

Zatim je predsjednik g. Jotić otvorio raspravu po prijedlogu dnevnog reda. 

Rasprave nije bilo pa je Predsjednik Vijeća dao na usvajanje dnevni red. 

          Upravno vijeće je jednoglasno, s 4 glasa ZA, usvojilo slijedeći  

D N E V N I     R E D 
 

1.Usvajanje Zapisnika sa 14.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“   

   Brinje. 

2.Razmatranje i prihvaćanje II. Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića za  

   2019. godinu. 



3.Razmatranje i prihvaćanje Dopune plana nabave za 2019. godinu. 

4.Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za odgojitelja-zamjena za bolovanje. 

5.Razno. 

Nakon što je Dnevni red jednoglasno usvojen prešlo se na razmatranje prve točke.  

 

Ad/1.Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
“Tratinčica” Brinje. 
          Predsjednik g.Jotić dao je Zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća na 
raspravu. 
 Rasprave nije bilo pa je dao Zapisnik na glasovanje. 
          Upravno vijeće je jednoglasno, s 4 glasa ZA, usvojilo Zapisnik s 14. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje. 

Tekst Zapisnika prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

Ad/2.Razmatranje i prihvaćanje II. Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg 

vrtića za 2019. godinu. 

 Obrazlažući ukratko 2. točku dnevnog reda Ravnateljica je kazala da je do II. izmjene 

i dopune financijskog plana za 2019. godinu došlo iz razloga što su odobrena sredstva od 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 130.000,00 kn za projekt građenja 

i uređenja parkinga Dječjeg vrtića. Sredstva će se dobiti do kraja godine, a potrošnja će biti u 

idućoj godini.   

 Predsjednik otvara raspravu. 

          Rasprave nije bilo pa je Predsjednik dao na glasovanje 2. točku dnevnog reda. 

          Upravno vijeće je jednoglasno, s 4 glasa ZA, usvojilo  

II. Izmjene i dopune financijskog plana  

Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje za 2019. godinu 

Tekst Izmjena i dopuna financijskog plana prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni 

dio.  

Ad/3.Razmatranje i prihvaćanje dopune Plana nabave za 2019. godinu. 

 Ravnateljica je kazala da s obzirom da je došlo do izmjene i dopune financijskog 

plana mora se izmijeniti odnosno dopuniti i Plan nabave za 2019. godinu. Predmet dopune 

Plana nabave je također gradnja i uređenje parkinga Dječjeg vrtića. Radi se o jednostavnoj 

nabavi, a radovi bi započeli početkom 2020. godine.   

 Predsjednik otvara raspravu. 

          Rasprave nije bilo pa je Predsjednik dao na glasovanje 3. točku dnevnog reda. 



          Upravno vijeće je jednoglasno, s 4 glasa ZA, usvojilo 

            Dopunu Plana nabave za 2019. godinu. 

Tekst dopune Plana nabave prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Ad/4.Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za odgojitelja-zamjena za bolovanje. 

 Obrazlažući 4. točku dnevnog reda Ravnateljica je kazala da djelatnica gđa.Marina 

Vranić koja je bila zaposlena na zamjeni za Antoniju Ugarković krajem jedanaestog mjeseca 

je prestala raditi. Dalje je Ravnateljica kazala da poslove za to radno mjesto u 12 mjesecu 

odradile su same. Budući da ima dosta djece i otvorena je jaslička skupina Ravnateljica je 

kazala da će se morati ponovno raspisati natječaj po uvjetima po kojima su i prijašnji 

natječaji raspisivani sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i Pravilniku o vrsti stručne 

spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću. 

 Predsjednik g.Jotić otvara raspravu. 

 Rasprave nije bilo pa je dao 4. točku dnevnog reda na glasovanje.  

          Upravno vijeće je jednoglasno, s 4 glasa ZA, donijelo 

O D L U K U  

o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos ODGOJITELJA (M/Ž) 

I 

 Dječji vrtić „Tratinčica“ Brinje raspisat će natječaj za prijem u radni odnos 

ODGOJITELJA (M/Ž) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu - 1 (jedan) izvršitelj/ica 

do povratka djelatnice sa bolovanja. 

II 

 Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice biti će definirani prema članku 24. Zakona o 

predškolskom odgoju (NN 10/97, 107/07, 94/13) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne 

spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću 

(NN 133/97). 

III 

 Zadužuje se ravnateljica Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje gđa.Ružica Perković da 

provedbu postupka raspisivanja i objave natječaja. 

IV 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 



5.Razno. 

         Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zahvalio se svima na radu te u 15,30 sati zaključio 15. 

sjednicu Upravnog vijeća. 

 

 

Zapisničar: 

Zorica Krznarić 

 

                                                                                          P R E D S J E D N I K  

 

                                                                                               Jurica Jotić, mag.paed.  

 

 

 

 



LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BRINJE 
DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA” B R I N J E 
UPRAVNO VIJEĆE 
 

KLASA:601-01/19-01/15 
URBROJ:2125/44-19/03 
Brinje, 20. prosinca 2019. godine 
 
 

          Na temelju članka 58. Statuta Dječjeg vrtića  “Tratinčica” Brinje  
KLASA:012-03/13-01/01, URBROJ:2125/44-13/01 od 18.prosinca 2013.godine, 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Tratinčica” Brinje na 15. sjednici održanoj  
20. prosinca 2019. godine, donijelo je 
 

O D L U K U  
o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos ODGOJITELJA (M/Ž) 

 
I 

 Dječji vrtić „Tratinčica“ Brinje raspisat će natječaj za prijem u radni odnos 
ODGOJITELJA (M/Ž) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu - 1 (jedan) 
izvršitelj/ica do povratka djelatnice sa bolovanja. 
 

II 
 Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice biti će definirani prema članku 24. 
Zakona o predškolskom odgoju (NN 10/97, 107/07, 94/13) te članka 2. Pravilnika 
o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih 
djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). 
 

III 
 Zadužuje se ravnateljica Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje gđa.Ružica 
Perković da provedbu postupka raspisivanja i objave natječaja. 
 

IV 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
                                                                                           P R E D S J E D N I K 
                                                                                          Jurica Jotić, mag.paed. 
 
 
Dostaviti: 
-Dosje 15. sjednice Upravnog vijeća 
-Pismohrana, ovdje.  


