
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BRINJE 

DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA” BRINJE 
UPRAVNO VIJEĆE  

KLASA:601-01/20-01/25 
URBROJ:2125/44-20/02 
 

Z A P I S N I K 
s 25. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Tratinčica” Brinje,  

održane 30.10.2020. 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 te  otvara 25. sjednicu Upravnog 
vijeća.  
Zatim predsjednik g. Jotić je 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 s 24.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje. 
2.Razmatranje zamolbi po raspisanom natječaju za asistenta za pomoć djeci s  
   poteškoćama. 
3.Razmatranje zamolbe po raspisanom natječaju za odgojitelja. 
4.Razno. 
 
 Nakon što je Dnevni red jednoglasno usvojen prešlo se na razmatranje prve 
točke.  
 
Ad/1.Usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Tratinčica” 
Brinje. 
          Predsjednik g.Jotić dao je Zapisnik s 24. sjednice Upravnog vijeća na 
raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao Zapisnik na glasovanje. 
 Upravno vijeće je jednoglasno, s 5 glasova ZA, usvojilo Zapisnik s 24. sjednice 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje 
 

Ad/2.Razmatranje zamolbi po raspisanom natječaju za asistenta za pomoć djeci 
s poteškoćama. 

Obrazlažući 2. točku dnevnog reda Ravnateljica je kazala da su po 
raspisanom natječaju pristigle četiri prijave i to od; 



1.Andrea Movrić, Jezerane 
2.Ines Pavlović, Križpolje 
3.Nikolina Šimatović, Otočac 
4.Martina Bukovac, Otočac 
Natječaj je bio objavljen na web stranici Vrtića i na stranici Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje.    
 
 Upravno vijeće razmotrilo je sve četiri pristigle prijave te jednoglasno donijelo  
 

O D L U K U  
o zapošljavanju asistenta za pomoć djeci s poteškoćama 

I 
 Za asistenta za pomoć djeci s poteškoćama u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ 
Brinje zaposlit će se Andrea Movrić iz Jezerana.  

II 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
Tekst Odluke prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
Ad/3.Razmatranje zamolbe po raspisanom natječaju za odgojitelja. 
 Obrazlažući predmetnu točku ravnateljica gđa.Perković je kazala da temeljem 
odluke sa zadnje sjednice Upravnog vijeća preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
i službene stranice Vrtića objavljen je Natječaj za izbor odgojitelja na određeno 
vrijeme u punom radnom vremenu do 31.08.2021. godine. Na objavljeni natječaj 
pristigla je jedna prijava i to od Ivane Pernar iz Križpolja.  Nakon otvaranja i pregleda 
pristigle prijave, konstatirano je slijedeće: 
Podnositeljica prijave Ivana Pernar priložila je svu dokumentaciju traženu u natječaju, 
ali nema odgovarajuću stručnu spremu. Budući da podnositeljica prijave Ivana Pernar 
već radi u Vrtiću na zamjeni, Ravnateljica je predložila da se prijava prihvati što je i 
zakonom dozvoljeno. 
 Nakon podnijetog obrazloženja predsjednik g.Jotić otvara raspravu. 
 Rasprave nije bilo pa je dao na glasovanje donošenje Odluke za prijam 
odgojitelja. 

Upravno vijeće je jednoglasno, s 5 glasova ZA, donijelo  
 

 

ODLUKU 
o izboru odgojitelja u Dječji vrtić „Tratinčica“ Brinje 

I 
 Za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do 
31.8.2021. godine izabrana je Ivana Pernar iz Križpolja 

II 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
Tekst Odluke prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

   
Ad/4.Razno. 
 Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

Predsjednik Upravnog vijeća zahvalio se svima na radu te u 15,00 sati 
zaključio 25. sjednicu Upravnog vijeća. 

 
Zapisničar:                 P R E D S J E D N I K 

Zorica Krznarić         Jurica Jotić, mag.paed.    



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


