
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BRINJE 

DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ BRINJE 

UPRAVNO VIJEĆE 

Klasa:601-01/20-01/17 

Urbroj:2125/44-20/01 

Brinje, 28.01.2020. 

 

 

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

 

     S A Z I V A M 

 

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

vrtića 30.01.2020.g. s početkom u 14,00 sati. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći  

 

Dnevni red: 

01.Usvajanje Zapisnika sa 16.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje 

02.Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

03.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za domara na određeno vrijeme 

04.Razno 

 

 

 

 

S poštovanjem, 

 

         Predsjednik Upravnog vijeća: 

         Jurica Jotić,mag.paed. 

 

 

  



LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BRINJE 

DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA” BRINJE 
UPRAVNO VIJEĆE  

KLASA:601-01/20-01/17 

URBROJ:2125/44-20/02 

Z A P I S N I K 
s 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Tratinčica” Brinje,  

održane 30.01.2020. 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 

Danijela Matičić, članica ispred odgojitelja 

Ružica Perković, ravnateljica Dječjeg vrtića  

 

Sjednici nije nazočna: 

Nada Fumić, članica ispred osnivača, opravdala izostanak 

Marija Draženović, članica ispred roditelja, opravdala izostanak 

 

         Pošto je konstatirano da su sjednici Upravnog vijeća nazočna tri člana i da se 
mogu donositi pravovaljane odluke, predsjednik g.Jotić pozdravio je ravnateljicu 
gđu.Ružicu Perković te članove Upravnog vijeća i otvorio 17. 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 3 glasa ZA, usvojilo slijedeći  

D N E V N I     R E D 
 

1.Usvajanje Zapisnika sa 16.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“   

   Brinje. 



2.Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada. 

3.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za domara na određeno vrijeme  

4.Razno. 

 

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

 

Ad/1.Usvajanje Zapisnika s 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
“Tratinčica” Brinje. 
          Predsjednik g.Jotić dao je Zapisnik s 16. sjednice Upravnog vijeća na 
raspravu. 
 Rasprave nije bilo pa je dao Zapisnik na glasovanje. 
          Upravno vijeće je jednoglasno, s 3 glasa ZA, usvojilo Zapisnik s 16. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje. 

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

 

Ad/2.Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada. 

 Obrazlažući 2. točku dnevnog reda Ravnateljica je kazala da Vrtić u svom Pravilniku 

nema predviđeno radno mjesto domar/ica pa je predložila da se Pravilnik dopuni. Dalje je 

kazala da bi naziv radnog mjesta bio domar/ica, 1 osoba zaposlena na pola radnog vremena. 

Opis poslova za to radno mjesto bi bio slijedeći: 

-održava u ispravnom stanju cjelokupni inventar (osnovna sredstva, didaktički materijal, sitni 

inventar), 

-kontrolira i popravlja sanitarno-higijenske uređaje, nabavlja pribor i materijal za održavanje 

zgrade i inventara te ga racionalno koristi, obavlja sitne popravke inventara, održava i boji 

sprave, održava vanjsku zelenu površinu i igralište,  

-redovito vrši kontrolu ispravnosti i popravaka oprema na igralištu, održava čistoću prilaza 

vrtiću u zimskim mjesecima, naručuje servis za veće popravke, brine o popravcima aparata i 

vodi evidenciju o  njihovoj ispravnosti, 

-svakodnevno nadzire funkcioniranje postrojenja i instalacija centralnog grijanja, održava 

optimalnu temperaturu u objektu, redovito čišćenje instalacija centralnog grijanja, nabavlja 

potrebni materijal, održava čistoću postrojenja i kotlovnice,  

-po potrebi obavlja prijevoz određene robe te obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja. 

 Nakon podnijetog obrazloženja predsjednik g.Jotić otvara raspravu, te predlaže da se 

u Pravilnik kod uvjeta stavi NSS, SSS. 



 Dalje rasprave nije bilo pa je predsjednik g.Jotić dao na glasovanje 2. točku dnevnog 

reda. 

  Upravno vijeće je jednoglasno, s 3 glasa ZA, donijelo 

PRIJEDLOG PRAVILNIKA  

O DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA 

Članak 1. 

         U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (KLASA: 012-03/13-01/01, URBROJ: 

2125/44-13-02 na snazi od 27.12.2013. godine) u članku 24. Točka IV POPIS I 

OPISPOSLOVA RADNIH MJESTA U DJEČJEM VRTIĆU – BROJ RADNIKA – UVJETI – 

STRUČNA SPREMA u dijelu; Naziv skupine poslova – Ostali poslovi dodaje se novo radno 

mjesto i to: 

Naziv radnog mjesta Domar/ica 

Broj radnika  1=0,5 sati 

Uvjeti NSS, SSS 

Opis poslova -održava u ispravnom stanju cjelokupni inventar 
(osnovna sredstva, didaktički materijal, sitni inventar), 
-kontrolira i popravlja sanitarno-higijenske uređaje, 
nabavlja pribor i materijal za održavanje zgrade i 
inventara te ga racionalno koristi, obavlja sitne 
popravke inventara, održava i boji sprave, održava 
vanjsku zelenu površinu i igralište,  
-redovito vrši kontrolu ispravnosti i popravaka oprema 
na igralištu, održava čistoću prilaza vrtiću u zimskim 
mjesecima, naručuje servis za veće popravke, brine o 
popravcima aparata i vodi evidenciju o  njihovoj 
ispravnosti, 
-svakodnevno nadzire funkcioniranje postrojenja i 
instalacija centralnog grijanja, održava optimalnu 
temperaturu u objektu, redovito čišćenje instalacija 
centralnog grijanja, nabavlja potrebni materijal, održava 
čistoću postrojenja i kotlovnice,  
-po potrebi obavlja prijevoz određene robe te obavlja i 
druge poslove po nalogu ravnatelja. 
  

Članak 2. 

          Ovaj Prijedlog Pravilnika dostavlja se Općinskom vijeću na raspravu i davanje 

suglasnosti. 

Tekst prijedloga Pravilnika prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

    

Ad/3.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za domara na određeno vrijeme. 



 Ravnateljica gđa.Perković je kazala da je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 

socijalnu politiku objavilo Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima 

sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i 

razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini. Na objavljeni Javni poziv Općina Brinje je 

podnijela prijavu za osiguranje potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti 

odnosno zapošljavanje jednog djelatnika na pola radnog vremena na održavanju samog 

objekta (okoliš, kotlovnica, prema potrebi popravci u objektu) te povećan broj uključene djece 

u predškolski odgoj za 5-ero djece. Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece 

upisane u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2019./2020. (1.rujna 2019. do 31. kolovoza 2020.). 

Iznos po jednom djetetu je 500,00 kn/mjesečno. Slijedom naprijed iznijetog Općina Brinje je 

dobila financijsku potporu u iznosu od 148.500,00 kn.  

Dalje je Ravnateljica kazala da bi se moglo pristupiti korištenju sredstava mora se 

zaposliti domar odnosno mora se raspisati natječaj za zapošljavanje domara na određeno 

vrijeme na pola radnog vremena. Natječaj bi bio raspisan od 3.2. do 10.2. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Predsjednik je kazao da s obzirom da još Pravilnik nije dopunjen ovim radnim 

mjestom treba definirati uvjete natječaja. Predsjednik je predložio da se za domara može 

zaposliti osoba sa SSS ili NSS. 

Dalje je Predsjednika zanimalo koji je opis poslova Ravnateljica predvidjela za to 

radno mjesto. 

Ravnateljica je kazala da bi domar vodio brigu o održavanju vanjskih i unutarnjih 

dijelova objekta, održava vanjske površine, samostalno otklanja manje kvarove, vodi brigu o 

ispravnom funkcioniranju kotlovnice. 

Predsjednik je kazao da također treba definirati i ostale uvjete natječaja te natječaj 

treba objaviti na web stranici Vrtića, Oglasnoj ploči i na stranicama HZZ-a.  

 Članovi Upravnog vijeća konstatirali su da osoba koja će se zaposliti na radno mjesto 

domara/ice mora uz zamolbu priložiti: 

-dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe) 

-dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika Domovnice), 

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak 

-preslika vozačke dozvole, 

-dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom 

stažu) 

-životopis. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o 

pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 

121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti  potrebne 

dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. 

          Pošto više nije bilo rasprave po ovoj točki,  Predsjednik je dao na glasovanje 3. točku 

dnevnog reda. 

          Upravno vijeće je jednoglasno, s 3 glasa ZA, donijelo 



O D L U K U  

o raspisivanju natječaja za domar/ica na određeno radno vrijeme  

I 

 DV „Tratinčica“ Brinje raspisat će natječaj za zapošljavanje domara/ice na pola 

radnog vremena do 30. kolovoza 2020. godine.  

 II 

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

provedbu postupka raspisivanja i objave natječaja. 

III 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad/4.Razno. 

         Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zahvalio se svima na radu te u 14,45 sati zaključio 17. 

sjednicu Upravnog vijeća. 

 

 

Zapisničar: 

Zorica Krznarić 

 

                                                                                          P R E D S J E D N I K  

 

                                                                                               Jurica Jotić, mag.paed.  

 

 

 

 

 



 

 


