
DJEČJI VRTIĆ „CICIBAN“ 

 O T O Č A C 

KLASA: 601-02/21-09/03 

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

 

Otočac, 13.09.2021. godine 

 

 

 

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

 

 

S A Z I V A M 

 

       3.sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac.  

Sjednica će se održati 15.09.2021. godine u Dječjem vrtiću “Ciciban” I.B.Mažuranić 3, 

Otočac s početkom u 16.00 sati. 

 

 

       Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća DV “Ciciban”  

2. Razmatranje i donošenje Odluke o prijemu za radno  mjesto spremačice, 2 izvršitelja 

na neodređeno puno radno vrijeme. 

3. Razmatranje i prihvaćanje izvješća o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada za 

pedagošku godinu 2020/21 Dječjeg vrtića “Ciciban” 

4. Razmatranje i prihvaćanje Prijedloga financijskog plana za 2022. godinu, te projekcije 

za 2023.godinu i 2024.godinu Dječjeg vrtića “Ciciban” 

5. Razmatranje i prihvaćanje Prijedloga Statuta Dječjeg vrtića “Ciciban” 

6. Prijedlog nacrta Odluke o participaciji troškova smještaja djece u vrtiću 

7. Razno  

- Popis kandidata na prijavljeni natječaj spremačice 

 

 

 

 

S poštovanjem, 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

 

Lidija Sušić 

 

 

 

 

 

 



ZAPISNIK 

 

Sa 3. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac održane dana 15.09.2021. 

godine. Sjednica je započela u 16.00 sati. 

Sjednici su nazočni 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. 

Sjednici je nazočna v.d. ravnateljica Josipa Marković. 

Sjednicom predsjedava predsjednica Upravnog vijeća Lidija Sušić te predlaže sljedeći  

 

D N E V N I       R E D 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća DV “Ciciban”  

2. Razmatranje i donošenje Odluke o prijemu za radno  mjesto spremačice, 2 izvršitelja 

na neodređeno puno radno vrijeme. 

3. Razmatranje i prihvaćanje izvješća o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada za 

pedagošku godinu 2020/21 Dječjeg vrtića “Ciciban” 

4. Razmatranje i prihvaćanje Prijedloga financijskog plana za 2022. godinu, te projekcije 

za 2023.godinu i 2024.godinu Dječjeg vrtića “Ciciban” 

5. Razmatranje i prihvaćanje Prijedloga Statuta Dječjeg vrtića “Ciciban” 

6. Prijedlog nacrta Odluke o participaciji troškova smještaja djece u vrtiću 

7. Razno  

- Popis kandidata na prijavljeni natječaj spremačice 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA  1. 

Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća DV “Ciciban” jednoglasno je prihvaćen. 

TOČKA 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o prijemu za radno  mjesto spremačice, 2 izvršitelja na 

neodređeno puno radno vrijeme. 

V.d. ravnateljica izvještava da je na raspisani natječaj pristiglo 18 zamolbi u zakonskom roku, 

4 kandidatkinje su se pozvale na prednost pri zapošljavanju. 

Temeljem dokumentacije kandidata i sukladno čl. 26. St. 5. Zakona o prdškolskom odgoju i 

obrazovanju v.d. ravnatveljica vrtića predlaže da se sa  2 kandidatkinje sklopi Ugovor o radu 

na neodređeno puno radno vrijeme i to Vesna Barković, Otočac i Ankica Petrlić, Otočac koje 

zadovoljavaju uvijete natječaja. 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju isti. 



TOČKA 3. 

Razmatranje i prihvaćanje izvješća o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada za 

pedagošku godinu 2020/21 Dječjeg vrtića “Ciciban”. 

Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2020/21. Dječjeg 

vrtića “Ciciban” jednoglasno je prihvaćeno. 

TOČKA 4. 

Razmatranje i prihvaćanje Prijedloga financijskog plana za 2022. godinu, te projekcije za 

2023.godinu i 2024.godinu Dječjeg vrtića “Ciciban”. 

Prijedlog financijskog plana za 2022. godinu, te projekcije za 2023.godinu i 2024.godinu 

Dječjeg vrtića “Ciciban” jednoglasno je prihvaćen. 

 

TOČKA 5. 

Razmatranje i prihvaćanje Prijedloga Statuta Dječjeg vrtića “Ciciban”. 

Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića “Ciciban” jednoglasno je prihvaćen. 

 

TOČKA 6. 

Prijedlog nacrta Odluke o participaciji troškova smještaja djece u vrtiću. 

V.d. ravnateljica vrtića izvještava članove Upravnog vijeća da se ide s prijedlogom o 

povećanju participacije smještaja djece u dječjem vrtiću. Razlog povećanje su povećani opći i 

materijalni troškovi poslovanja vrtića preseljenjem u novo uređene prostorije vrtića. 

Prijedlog je da se iznos od 300,00 kn zamjeni iznosom 700,00 kn. 

Nakon prijedloga i rasprave članovi Upravnog vijeća iznose prijedlog da to bude 600,00 kn i 

kao takav jednoglasno ga prihvaćaju. 

TOČKA 7. 

Razno. 

Ravnateljica vrtića je upoznala članove Upravnog vijeća da u rebalansu proračuna za 2020. g. 

dodaje se stavka nadzora opreme i to u iznosu od 23.125,00 kn. 

Predsjednica Upravnog vijeća kao zaposlenica vrtića izvijestila je članove Upravnog vijeća o 

izmjeni koeficijenata složenosti poslova u vrtiću, te povećanju istih iz razloga što od 2010. g. 

su isti nepromijenjeni, te da se uputi dopis Osnivaču u vezi s time, te da se  isti razmotri. 

 

 

Sjednica završava u 17.45  sati. 

KLASA: 601-02/21-09/03 

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

 

Zapisničar:     Predsjednik Upravnog vijeća: 

Josipa Dujmović    Lidija Sušić 



 

 

 


