
DJEČJI VRTIĆ „CICIBAN“ 

            O T O Č A C 

  
KLASA: 601-02/21-09/05 

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

  

Otočac, 29.11.2021.god. 
  

  

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

  

S A Z I V A M  

  

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

prostorijama vrtića na adresi Ivane Brlić Mažuranić 3, Otočac 01.12.2021.godine (srijeda) u 

16,00 sati. 

  

            Za sjednicu predlažem sljedeći 

  

D N E V N I    R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Ciciban“. 

  

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

6 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 voditelja 

programa predškole, 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom 

radnom vremenu  

 

 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stručnog 

suradnika (rehabilitator,pedagog logoped) 1 izvršitelja/ica na određeno 

vrijeme u punom radnom vremenu. 

 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zdravstvenu 

voditeljicu/zdravstveni voditelj  na neodređeno 8 sati tjedno 

 

7. Razno 

 

S poštovanjem, 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

 

Lidija Sušić 



ZAPISNIK 

Sa 5. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac održane dana 01.12.2021. 

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 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 4. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Ciciban“. 

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

6 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 voditelja 

programa predškole, 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom 

radnom vremenu  

5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stručnog 

suradnika (rehabilitator,pedagog logoped) 1 izvršitelja/ica na određeno 

vrijeme u punom radnom vremenu. 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zdravstvenu 

voditeljicu/zdravstveni voditelj  na neodređeno 8 sati tjedno 

7. Razno 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA  1. 

Zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća DV “Ciciban” jednoglasno je prihvaćen. 

TOČKA 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/ica 6 izvršitelja/ica na 

određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

Donosi se  Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja/ica 6 izvršitelja/ica na određeno 

vrijeme u punom radnom vremenu jednoglasno. 

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. 

Donosi se Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja/ica 1 izvršitelja/ica na određeno 

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

Odluka u privitku Zapisnika. 

TOČKA 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za voditelja programa predškole, 1 

izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

Donosi se Odluka o raspisivanju natječaja za voditelja programa predškole, 1 izvršitelja/ica na 

određeno vrijeme u punom radnom vremenu jednoglasno. 

Odluka u privitku Zapisnika. 

TOČKA 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika 

(rehabilitator,pedagog logoped) 1 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme u nepunom radnom 

vremenu. 

Donosi se Odluka o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika (rehabilitator,pedagog 

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

Odluka u privitku Zapisnika. 

TOČKA 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zdravstvenu 

voditeljicu/zdravstveni voditelj  na neodređeno 8 sati tjedno. 

Donosi se Odluka o raspisivanju natječaja za zdravstvenu voditeljicu/zdravstveni voditelj  na 

neodređeno 8 sati tjedno jednoglasno. 

Odluka u privitku Zapisnika. 

TOČKA 7. 

Razno. 

Točka razno je protekla bez pitanja. 

Sjednica završava u 16.30  sati. 

KLASA: 601-02/21-09/05 

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

 

Zapisničar:     Predsjednica Upravnog vijeća: 

Josipa Dujmović    Lidija Sušić 

 

 



 


