
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BRINJE 

DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA” BRINJE 
UPRAVNO VIJEĆE  

KLASA:601-02/20-01/23 

URBROJ:2125/44-20/02 

 

                                                 Z A P I S N I K 

s 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Tratinčica” Brinje,  

održane 05.10.2020. 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 i otvorio 23. sjednicu Upravnog 
vijeća.  

Zatim predsjednik g. Jotić otvora 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 22.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića  

   „Tratinčica“ Brinje. 

2.Donošenje  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića   

   „Tratinčica“ Brinje. 

3.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za asistenta-pomoć djeci s  

   Poteškoćama. 

4.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja na određeno radno  

   vrijeme. 

5.Razno 

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

Ad/1.Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
“Tratinčica” Brinje. 



          Predsjednik g.Jotić dao je Zapisnik s 22. 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 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje. 
 

Ad/2.Donošenje  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića  

„Tratinčica“ Brinje. 

 Ravnateljica je izvijestila članove Vijeća da je Općinsko vijeće na 17. sjednici 

održanoj 30. rujna 2020. godine dalo suglasnost na donošenje Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV „Tratinčica“ Brinje. 

 S obzirom da se već raspravljalo po ovoj točki kada se je upućivala na 

dobivanje suglasnosti od Općinskog vijeća, predsjednik g.Jotić je istu dao na 

glasovanje. 

Upravno vijeće je jednoglasno, s 5 glasova ZA, donijelo  

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  

Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje 

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

 

Ad/3.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za asistenta-pomoć djeci s  

poteškoćama. 

Obrazlažući predmetnu točku Ravnateljica je kazala, s obzirom da je usvojen 

Pravilnik u kojem je predviđeno radno mjesto za asistenta/ pomoćnik u radu s djecom 

s teškoćama u razvoju, predlaže donošenje predmetne Odluke kako bi se mogao što 

prije raspisati natječaj. Ravnateljica je još kazala da će se natječaj raspisati za 

pedagošku godinu 2020./2021.  

Predsjednik otvara raspravu te navodi da su uvjeti i opis poslova za ovo radno 

mjesto definirani u Pravilniku i sukladno tome će se i raspisati natječaj.   

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

Upravno vijeće je jednoglasno, s 5 glasova ZA, donijelo  

O D L U K U  

o raspisivanju natječaja za asistenta/ pomoćnik u radu  

s djecom s teškoćama u razvoju 

Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Ad/4.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja na određeno 

radno vrijeme. 

 S obzirom da ima dosta djece upisane u Vrtić, a djelatnici koja je bila primljena 

na radno mjesto odgojitelja istekao je ugovor, sada se mora raspisati natječaj za 

odgojitelja na određeno radno vrijeme. Natječaj će se raspisati 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 5 glasova ZA, donijelo 

O D L U K U  

o raspisivanju natječaja za odgojitelja na određeno radno vrijeme 

Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Ad/5.Razno. 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

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

zaključio 23. sjednicu Upravnog vijeća. 

 

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

Zorica Krznarić         Jurica Jotić, mag.paed.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


