
 
 

DJEČJI VRTIĆ „CICIBAN“ 

 O T O Č A C 

KLASA: 601-02/21-09/01 

URBROJ: 2125/02-08-03-21-1   

 

Otočac, 23.08.2021. godine 

 

 

 

        Na temelju članka 43. Statuta Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac 

 

 

S A Z I V A M 

 

       1.sjednicu (konstituirajuću) Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac.  
Sjednica će se održati 26.08.2021. godine u Dječjem vrtiću “Ciciban” s početkom u 16.00 

sati. 

 

 

       Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red: 

 

1. Verifikacija mandata izabranih, odnosno imenovanih članova Upravnog vijeća 

2. Izbor predsjednika Upravnog vijeća i  njegovog zamjenika 

3. Donošenje Odluke o poništenju natječaja za radno  mjesto spremačice, 2 izvršitelja na 

neodređeno puno radno vrijeme. 

4. Razno  

 

 

 

 

S poštovanjem, 

 

 

v.d. Ravnateljica 

 

Josipa Marković  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ZAPISNIK 
 

 
Sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac održane dana 

26.08.2021. godine. Sjednica je započela u 16.00 sati. 

Sjednici su nazočni novoizabrani predstavnici Upravnog vijeća ispred osnivača i to: Kristina 

Plavčić, Anamari Marković, Anamarija Jurković, predstavnik ustanove Lidija Sušić, te 

predstavnik roditelja Ivana Jergović.  

Zapisnik piše Josipa Dujmović. 

Sjednicom predsjedava Josipa Marković -  v.d. ravnateljica te predlaže sljedeći  

 

D N E V N I       R E D 

 

1. Verifikacija mandata izabranih odnosno imenovanih članova Upravnog vijeća, 

2. Izbor predsjednika Upravnog vijeća i njegovog zamjenika, 

3. Donošenje Odluke o poništenju natječaja za radno mjesto spremačice, 2 izvršitelja na 

neodređeno puno radno vrijeme, 

4. Razno 

                                                                                                                

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA  1. 

Verifikacija mandata izabranih odnosno imenovanih članova Upravnog vijeća. 

 

Na temelju članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „Ciciban“ konstituirajućom sjednicom 

predsjedava ravnatelj ustanove. 

V.d. ravnateljica vrtića Josipa Marković  upoznaje  predstavnike Upravnog vijeća sa općim 

aktima Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac, pojašnjava da Statutom vrtića Upravno vijeće broji 5 

članova. I  to tri člana imenuje osnivač, jednog člana članovi Odgojiteljskog vijeća, te jednog 

roditelji na roditeljskom sastanku . 

Ovako izabranim članovima Upravnog vijeća na 1. konstituirajućoj sjednici utvrđen je mandat 

na četiri godine u skladu sa Zakonom i Statutom. 

Verificirani su mandati imenovanih odnosno izabranih članova Upravnog vijeća. 

Rješenje o razrješavanju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ 

Otočac,  KLASA: 080-01/21-01-/02, URBROJ: 2125/02-03-21-2 od 27. srpnja 2021. godine 

u privitku ovog Zapisnika. 

 

TOČKA 2. 

Izbor predsjednika Upravnog vijeća i njegovog zamjenika. 

Ravnateljica vrtića daje riječ članovima Upravnog vijeća da svojim prijedlozima predlože 

kandidata za predsjednika Upravnog vijeća. Za prijedlog su se javile  Kristina Plavčić, 

Anamari Marković i Ivana Jergović te kao kandidata predložile Lidiju Sušić. Lidija Sušić 

prihvatila je kandidaturu.  

Ravnateljica vrtića daje riječ članovima Upravnog vijeća da svojim prijedlozima predlože 

kandidata za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća. Za prijedlog se javila Ivana Jergović 

koja je kao kandidata predložila Anamariju Jurković. Anamarija Jurković prihvatila je 

kandidaturu. 

Nakon prijedloga kandidata za predsjednika i zamjenika pristupilo se javnom glasovanju. 

 



Članovi Upravnog vijeća sukladno Statutu javnim glasovanjem za predsjednicu vijeća izabrali 

su Lidiju Sušić. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te je Lidija Sušić izabrana za predsjednicu Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac. 

Članovi Upravnog vijeća sukladno Statutu javnim glasovanjem za zamjenicu predsjednice 

izabrali su Anamariju Jurković i to jednoglasno. Ravnateljica je čestitala predsjednici, te 

predala vođenje sjednice novoj predsjednici.  Gospođa Lidija Sušić pozdravila je sve prisutne 

i  zahvalila se na ukazanom povjerenju . 

 

 

TOČKA 3. 

Donošenje Odluke o poništenju natječaja za radno mjesto spremačice, 2 izvršitelja na 

neodređeno puno radno vrijeme. 

Članovi Upravnog vijeća donijeli su Odluku o poništenju natječaja za radno mjesto 

spremačice, 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme jednoglasno. 

 

TOČKA 4. 

Razno. 

Anamarija Jurković postavila je pitanje u vezi Pravilnika o upisu djece u vezi bodovanja pri 

upisu. V.d. ravnateljica je obrazložila da su kriteriji za upis propisani Pravilnikom o upisu i 

tako se primjenjuju.  

V.d. ravnateljica vrtića informira Upravno vijeće o nadzoru prosvjetne inspekcije koja je bila 

u nadzoru u lipnju ove godine, te se postupno radi na otklanjanju nedostataka po rješenju iste, 

te će članovi Upravnog vijeća biti pravovremeno izvješteni. 

 

Sjednica završava u 16.40  sati. 

 

KLASA: 601-02/21-09/01 

URBROJ: 2125/02-08-03-21-2    

 

Zapisničar:     Predsjednik Upravnog vijeća: 

Josipa Dujmović    Lidija Sušić 

 


