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Brinje,28.08.2020. 

 

 Na temelju čl.10.st.11.Poslovnika o radu Upravnog vijeća dječjeg vrtića 

„Tratinčica“Brinje 

 

     SAZIVAM 

Sjednica će se održati u prostorijama vrtića 31.08.2020.godine s početkom u 13,00 sati. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red: 

01. Usvajanje Zapisnika sa 20.sjednice Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje 

02. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje za 2019./20. 

 

 

 

 

 

S poštovanjem, 

        Predsjednik Upravnog vijeća: 

        Jurica Jotić, mag.paed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BRINJE 
DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA” BRINJE 
UPRAVNO VIJEĆE  
KLASA:601-01/20-01/20 
URBROJ:2125/44-20/02 

Z A P I S N I K 
s 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Tratinčica” Brinje,  

održane 15.06.2020. 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 
Marija Draženović, članica ispred roditelja 
Ružica Perković, ravnateljica Dječjeg vrtića  
 
         Pošto je konstatirano da su sjednici Upravnog vijeća nazočni svi članovi i da 
se mogu donositi pravovaljane odluke, predsjednik g.Jotić pozdravio je ravnateljicu 
gđu.Ružicu Perković te članove Upravnog vijeća i otvorio 20. 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 5 glasova ZA, usvojilo slijedeći  
 

D N E V N I     R E D 
 

1.Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“  
   Brinje. 
2.Donošenje Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ Brinje za pedagošku  
   godinu 2020/21. 
3.Razno. 
 

 Nakon što je Dnevni red jednoglasno usvojen prešlo se na razmatranje prve 
točke.  
 
Ad/1.Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
“Tratinčica” Brinje. 
          Predsjednik g.Jotić dao je Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća na 
raspravu. 
 Rasprave nije bilo pa je dao Zapisnik na glasovanje. 
          Upravno vijeće je jednoglasno, s 5 glasova ZA, usvojilo Zapisnik sa 19. 
sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje. 
Tekst Zapisnika prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
 
 



Ad/2.Donošenje Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ Brinje za 
pedagošku godinu 2020/21. 
 Ravnateljica gđa.Perković kazala je da kao i svake godine mora se i ove 
godine donijeti Odluka o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“Brinje za pedagošku 
godinu 2020/21. Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi u natječaju će 
se definirati uvjeti i prednosti pri upisu u Vrtić. Dalje je Ravnateljica kazala da će 
Natječaj biti otvoren od 16.6.-30.6., a u Povjerenstvo koje bi provelo Natječaj, 
gđa.Perković je predložila: Ružicu Perković, za predsjednicu, Mariju Draženović, za 
članicu ispred osnivača i Danijelu Matičić, za članicu ispred odgojitelja. 
 Nakon obrazloženja predsjednik g.Jotić otvara raspravu. 
  Rasprave nije bilo pa je predsjednik g.Jotić dao na glasovanje donošenje 
predmetne Odluke. 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje je jednoglasno, s 5 glasova 
ZA, donijelo  

ODLUKU 
I 

 Dječji vrtić „Tratinčica“Brinje raspisati će Natječaj za upis djece u primarni 9-
satni program za pedagošku godinu 2020./21. 

II 
 Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi u Natječaju će se 
definirati uvjeti i prednosti pri upisu u Vrtić. 

III 
 Za provođenje Natječaja imenuje se Komisija u sastavu: 
1.Ružica Perković, predsjednica 
2.Marija Draženović, članica ispred osnivača 
3.Danijela Matičić, članica ispred odgojitelja 

IV 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 Nakon donošenja predmetne Odluke Ravnateljica je članove upoznala s 
tekstom natječaja te kazala da sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi   
Natječaj za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2020/21. biti će otvoren u 
vremenu od 16. lipnja - 30. lipnja 2020. godine. 
 Za prijavu na natječaj roditelj-skrbnik dužan je priložiti: 
 -Zahtjev za upis djeteta u vrtić (obrazac se podiže u vrtiću) 
 -Presliku domovnice i izvoda iz matične knjige rođenih za dijete 
 -Preslike osobnih iskaznica roditelja-skrbnika radi dokaza o prebivalištu 
 -Potvrda o zaposlenju roditelja-skrbnika 
 Pravo prednosti pri upisu u vrtić ostvaruje se prema sljedećem redu prvenstva:  
 -dijete s oba zaposlena roditelja, 
 -dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju a drugi zaposlen, 
 -dijete čija su oba roditelja na školovanju 
 -dijete iz obitelji s troje ili više djece 
 -dijete u godini prije polaska u školu 
 -djeca samohranih roditelja, 
 -djeca u udomiteljskim obiteljima, 
 -dijete roditelja žrtava i invalida domovinskog rata, 
 -djeca s posebnim potrebama,osim djece s težim teškoćama u razvoju,  
            a koje su kategorizirane kao teže prema Državnom pedagoškom  
            standardu(N.N.63/08). 



 -dijete korisnika doplatka za djecu 
 -dijete korisnika pomoći za uzdržavanje 
 Zahtjevi za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom predaju se u vrtiću svaki 
radni dan u natječajnom roku u vremenu od 8.00-12.00 sati. 
 Komisija za prijem djece ima pravo provjere svih činjenica navedenih u 
zahtjevu za upis djeteta kao i u dokumentaciji u prilogu. 
 Rezultati upisa objavljuju se na oglasnoj ploči vrtića po završenom 
natječajnom postupku,najkasnije do 15.srpnja 2020. 
 

Članovi Upravnog vijeća suglasni su sa tekstom natječaja. 
Tekst Odluke i natječaja prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Ad/3.Razno. 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zahvalio se svima na radu te u 15,00 sati 
zaključio 20. sjednicu Upravnog vijeća. 
 
Zapisničar: 
Zorica Krznarić 
 
                                                                                          P R E D S J E D N I K  
 
                                                                                               Jurica Jotić, mag.paed.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


