
LIČKO-SENJSKA  ŽUPANIJA 

OPĆINA BRINJE 

DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ 

Popa Marka Mesića 2 

 

Klasa: 601-01/18-01/01 

Urbroj:2125/44-18/01 

 

Brinje, 10.07.2018. 

 

 

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

 

 

 

     SAZIVAM 
 

1.konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje. Sjednica će se održati u 

prostorijama vrtića 16.07.2018.godine s početkom u 10,00 sati. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red: 

01.Izbor predsjednika Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje 

02.Razno 

 

 

 

 

 

S poštovanjem, 

 

 

 

          Ravnateljica: 

          Ružica Perković 

  



LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BRINJE 
DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA” BRINJE 
UPRAVNO VIJEĆE  
 
KLASA:601-01/18-01/01 
URBROJ:2125/44-14/02 
 

Z A P I S N I K 
sa 1.konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Tratinčica” Brinje, 

održane 16. srpnja 2018. godine s početkom u 10,00 sati  
u prostorijama Vrtića 

 
Sjednici su nazočni: 
Ružica Perković, odgojitelj predškolske djece, ravnateljica Dječjeg vrtića  
Jurica Jotić, mag.paed., član ispred osnivača 
Zorica Krznarić, članica ispred osnivača 
Nada Fumić, članica ispred osnivača 
Danijela Matičić, odgojitelj predškolske djece, članica ispred odgojitelja 
 
Sjednici nije nazočna: Marija Draženović, članica ispred roditelja 
 
          U uvodnom obrazloženju ravnateljica gđa.Perković navodi da je prethodnom 
sazivu Upravnog vijeća istekao mandat 27.06.2018.godine. Od strane Dječjeg vrtića 
upućen je dopis Općini Brinje odnosno osnivaču za imenovanje novih članova ili 
potvrđivanja statusa članovima koji su bili u prethodnom mandatu. Od strane 
osnivača isto je učinjeno i Općinsko vijeće na svojoj 6. sjednici održanoj 08. lipnja 
2018. godine donijelo je Odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća u čijem 
sastavu su: Jurica Jotić, Zorica Krznarić i Nada Fumić. Dalje Ravnateljica navodi da 
sukladno Statutu Dječjeg vrtića Upravno vijeće ima pet članova i to tri ispred 
osnivača, jedan ispred korisnika usluga i jedan ispred stručnih suradnika. 
Slijedom naprijed navedenom održano je odgojiteljsko vijeće i ispred odgojitelja u 
Upravno vijeće imenovana je gđa.Danijela Matičić. Održan je i roditeljski sastanka i 
ispred roditelja za člana imenovana je ponovno gđa.Marija Draženović. 
          Nakon uvodnog obrazloženja ravnateljica gđa.Perković konstatira da su 
sjednici Upravnog vijeća nazočna četiri člana, što je dovoljno za pravovaljano 
donošenje odluka, te pozdravlja nazočne i otvora 1. konstituirajuću sjednicu 
Upravnog vijeća.  
          S obzirom da je dnevni red za ovu sjednicu dostavljen članovima, 
Ravnateljica po istom otvara raspravu. 
          Pošto se nitko nije javio za riječ, ravnateljica gđa.Perković isti daje na 
glasovanje. 
         Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo slijedeći 

D N E V N I     R E D 
 
1.Izbor predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Tratinčica” Brinje. 
2.Razno. 
 
         Nakon što je dnevni red jednoglasno, s 4 glasa ZA, usvojen prešlo se na 
razmatranje 1. točke. 
  


