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LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BRINJE 

DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ BRINJE 

UPRAVNO VIJEĆE 

Klasa:601-01/20-01/16 

Urbroj:2125/44-20/01 

Brinje, 15.01.2020. 

 

 

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

Brinje 

 

     S A Z I V A M 

 

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

prostorijama vrtića 17.01.2020.g. s početkom u 14,00 sati. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći  

 

Dnevni red: 

01.Usvajanje Zapisnika sa 15.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje 

02.Razmatranje zamolbi po raspisanom natječaju za odgojitelja 

03.Razno 

 

 

 

 

S poštovanjem, 

 

         Predsjednik Upravnog 

vijeća: 

         Jurica Jotić,mag.paed. 
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LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BRINJE 
DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA” BRINJE 
UPRAVNO VIJEĆE  
KLASA:601-01/20-01/16 
URBROJ:2125/44-20/02 

Z A P I S N I K 
s 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Tratinčica” Brinje,  

održane 17.01.2020. 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 
Nada Fumić, članica ispred osnivača 
Danijela Matičić, članica ispred odgojitelja 
Ružica Perković, ravnateljica Dječjeg vrtića  
 
Sjednici nije nazočna: 
Marija Draženović, članica ispred roditelja, 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 16. 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 15.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“   
   Brinje. 
2.Razmatranje zamolbi po raspisanom Natječaju za odgojitelja. 
3.Razno. 
 

 Nakon što je Dnevni red jednoglasno usvojen prešlo se na razmatranje prve 
točke.  
 
Ad/1.Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
“Tratinčica” Brinje. 
          Predsjednik g.Jotić dao je Zapisnik s 15. 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 15. 
sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje. 
Tekst Zapisnika prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
 
 
 



3 

 

Ad/2.Razmatranje zamolbi po raspisanom Natječaju za odgojitelja. 
 Ravnateljica je kazala da je 10.1. završen natječaj za prijem odgojitelja na 
određeno vrijeme odnosno do povratka djelatnice s bolovanja. Na raspisani natječaj 
pristigle su dvije prijave i to: 
1.Ana Borić, Križ Kamenica 37, Križpolje, SSS – smjer ekonomska. 
2.Iva Vučetić, Sveti Jakov 98, Ogulin, - stručna prvostupnica javne uprave 
 Zatim je Ravnateljica kazala da nijedna kandidatkinja ne zadovoljava po 
stručnosti, ali s obzirom da se radi o zapošljavanju na određeno vrijeme po Zakonu o 
predškolskom odgoju i obrazovanju može se sklopiti Ugovor o radu s osobom koja ne 
ispunjava uvjete natječaja, ali ne duže od 5 mjeseci.  
 Predsjednik je predložio da Ravnateljica predloži jednu od kandidatkinja s 
obzirom da ni jedna prijava po stručnosti ne udovoljava. 
 Ravnateljica je kazala da u razgovoru sa stručnom suradnicom sugerirano je 
da se uvijek u ovakvim slučajevima zaposli osoba koja ima višu stručnu spremu. 
Prema tome u ovom slučaju to je kandidatkinja Iva Vučetić.  
 Predsjednik je dao na glasovanje donošenje Odluke o izboru odgojitelja. 

Upravno vijeće je jednoglasno, s 4 glasa ZA, donijelo  

ODLUKU 
o izboru odgojitelja u Dječji vrtić „Tratinčica“ Brinje 

I 
 Za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do 
povratka djelatnice s bolovanja izabrana je Iva Vučetić iz Ogulina, Sveti Jakov 98. 

II 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
Tekst Odluke prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
    
Ad/3.Razno. 
 Pod ovom točkom Ravnateljica je ukratko upoznala članove s situacijom 
vezano za boravak djece u Vrtić s downovim sindromom. Kazala je da je razgovarala 
s jednim roditeljima i dogovoreno je da će to dijete boraviti u Vrtiću uz pratnju roditelja 
svaki drugi dan po dva sata. Isti takav razgovor obavit će i s drugim roditeljima.  
 

Predsjednik Upravnog vijeća zahvalio se svima na radu te u 14,50 sati 
zaključio 16. sjednicu Upravnog vijeća. 
 
 
Zapisničar: 
Zorica Krznarić 
 
                                                                                          P R E D S J E D N I K  
 
                                                                                               Jurica Jotić, mag.paed.  
 
 

 


