
DJEČJI VRTIĆ „CICIBAN“ 

            O T O Č A C 

  
KLASA: 601-02/22-09/11 

URBROJ: 2125-2-8-03-22-1   

  

Otočac, 04.07.2022.god. 
  

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

  

S A Z I V A M  

  

            11. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac. Sjednica će se održati 

u prostorijama vrtića na adresi Ivane Brlić Mažuranić 3, Otočac 06.07.2022.godine (srijeda) u 

16,00 sati. 

  

            Za sjednicu predlažem sljedeći 

  

D N E V N I    R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Ciciban“ i verifikacija Zapisnika sa 8.,9.,i 10 elektronskih sjednica 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/ica 

7 izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/ica 

1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu – zamjena 

za porodiljni dopust. 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stručnog 

suradnika (rehabilitator, logoped) 1 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme u 

punom radnom vremenu. 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za domara,1 

izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom randnom vremenu 

6. Izvješće o rezultatima upisa djece u Dječji vrtić “Ciciban” za pedagošku 

godinu 2022/23. 

7. Rješavanje pristiglih žalbi na provedene upise za pedagošku 2022/23. 

8. Razmatranje prijedloga za Osnovnu školu u mjestu Čovići kao područni 

objekt Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac 

9. Razno 

 

S poštovanjem, 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

 

Lidija Sušić 
 

 

 



ZAPISNIK 

 

 

Sa 11. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac održane dana 06.07.2022. 

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. 

 Predstavnik roditelja Ivana Jergović opravdala je nedolazak..  

Zapisnik piše Josipa Dujmović. 

Sjednici je nazočna ravnateljica Josipa Marković. 

Sjednicom predsjedava predsjednica Upravnog vijeća Lidija Sušić te predlaže sljedeći  

 

D N E V N I       R E D 

 

10. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Ciciban“ i verifikacija Zapisnika sa 8.,9.,i 10 elektronskih sjednica 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac. 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/ica 

7 izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/ica 

1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu – zamjena 

za porodiljni dopust. 

13. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stručnog 

suradnika (rehabilitator, logoped) 1 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme u 

punom radnom vremenu. 

14. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za domara,1 

izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom randnom vremenu 

15. Izvješće o rezultatima upisa djece u Dječji vrtić “Ciciban” za pedagošku 

godinu 2022/23. 

16. Rješavanje pristiglih žalbi na provedene upise za pedagošku 2022/23. 

17. Razmatranje prijedloga za Osnovnu školu u mjestu Čovići kao područni 

objekt Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac 

18. Razno 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen uz nadopunu točke  Odluka o izmjenama i 

dopunama o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi. 

 

TOČKA  1. 

Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ i verifikacija 

Zapisnika sa 8.,9.,i 10 elektronskih sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac  

jednoglasno je prihvaćeno. 



TOČKA 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/ica 7 izvršitelja/ica na 

određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja/ica 7 izvršitelja/ica na određeno vrijeme u 

punom radnom vremenu jednoglasno donesena. 

Odluka u privitku Zapisnika. 

TOČKA 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/ica 1 izvršitelja/ica na 

određeno vrijeme u punom radnom vremenu – zamjena za porodiljni dopust. 

Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja/ica 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme u 

punom radnom vremenu – zamjena za porodiljni dopust jednoglasno donesena. 

Odluka u privitku Zapisnika. 

TOČKA 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika (rehabilitator, 

logoped) 1 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

Odluka o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika (rehabilitator, logoped) 1 izvršitelja/ica 

na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu jdnoglasno donesena. 

Odluka u privitku Zapisnika. 

TOČKA 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za domara,1 izvršitelj/ica na 

neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

Odluka o raspisivanju natječaja za domara,1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom 

radnom vremenu jednoglasno donesena. 

Odluka u privitku Zapisnika 

TOČKA 6. 

Izvješće o rezultatima upisa djece u Dječji vrtić “Ciciban” za pedagošku godinu 2022/23. 

Ravnateljica izvještava da je zaprimljeno 87 zahtjeva za upis u zakonskom roku.  

Od toga u  jaslicama je po pedagoškom standardu upisano 24-ero djece, te 8-ero djece u 

vrtićki program. 

Na listi čekanja nalazi se 21-no dijete za jaslični program, 22 –je djece za vrtićki program, te 

13-ero djece koja do 31,08.2022. godine neće napuniti godinu dana života. 

TOČKA 7. 

Rješavanje pristiglih žalbi na provedene upise za pedagošku 2022/23. 

Ravnateljica izvještava da su na poslana rješenja o upisu pristigle 4 žalbe, i to: 

- V.J. – žalba osnovana, uvažava se 

- T.M. – žalba neosnovana 

- LJ.M. –žalba neosnovana 

- A.V. -žalba neosnovana 

 



 

TOČKA 8. 

Razmatranje prijedloga za Osnovnu školu u mjestu Čovići kao područni objekt Dječjeg vrtića 

“Ciciban” Otočac. 

Prijedlog jednoglasno prihvaćen. 

Prijedlog Zaključka s obrazloženjem u privitku Zapisnika. 

 

TOČKA 9. 

Odluka o izmjenama i dopunama o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj 

ustanovi. 

Odluka jednoglasno prihvaćena. 

Odluka s obrazloženjem u privitku Zapisnika. 

TOČKA 10. 

Razno. 

Prijedlog za zatvaranje vrtića dana 30.  i 31.08.2022. godine  iz razloga pripreme prostora za 

novu pedašku godinu zbog čišćenja i dezinfekcije prostora. Ravnateljica mora dobiti 

suglasnost Osnivača. 

Sjednica završava u 17.00  sati. 

 

KLASA: 601-02/21-09/07 

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

 

Zapisničar:     Predsjednica Upravnog vijeća: 

Josipa Dujmović    Lidija Sušić 

 

 

 

 

 


