
 

DJEČJI VRTIĆ „CICIBAN“ 

            O T O Č A C 

  
KLASA: 601-02/21-09/13 

URBROJ: 2125/02-08-01-21-1   

  

Otočac, 09.02.2021.god. 
  

  

            Na temelju članka 9.  Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ 

Otočac 

  

  

S A Z I V A M 

  

  

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

u prostorijama vrtića na adresi Ulica bana Josipa Jelačića 16, Otočac 11.02.2021.godine 

(četvrtak) u 8,00 sati. 

  

            Za sjednicu predlažem sljedeći 

  

  

D N E V N I    R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 37. sjednice i 38. elektronske sjednice Upravnog 

vijeća dječjeg vrtića „Ciciban“. 

  

2. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja- 

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

punom random vremenu 

 

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

6 izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom random vremenu 

 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za domara-

ložača-ekonoma, 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom random 
vremenu 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za spremačicu  2 

izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom random vremenu 

  

6.      Razno 

  

  

S poštovanjem ! 

  

                                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća v.r. 

  

                                                                                                                   Dinko Sekula, prof. 

 



IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

Sa 37.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac održane dana 29.09.2020. godine u 

Dječjem vrtiću „Ciciban“ Otočac , Josipa bana Jelačića 16. 

Sjednica je započela u 14.00 sati. 

Sjednici su nazočni predstavnici Upravnog vijeća ispred osnivača i to: Dinko Sekula,  Slavica 

Bobinac- Kostelac, Mladenka Orešković, predstavnik odgojitelja Marina Biondić.  Predstavnik 

roditelja Jadranka Jerković Stojanović ispričala se za nedolazak. 

Mladenka Orešković ispričala nedolazak. 

Sjednici je nazočna ravnateljica Josipa Marković. 

Zapisnik piše Josipa Dujmović. 

Predsjednik Upravnog vijeća Dinko Sekula pozdravlja sve prisutne te predlaže da se uvrsti dopuna 

dnevnog reda točkom 4. Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu , te projekcije za 2022. godinu i 

2023. godinu Dječjeg vrtića  „Ciciban“ Otočac,   

 

D N E V N I       R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 35. sjednice i 36. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac 

 

2. Razmatranje i prihvaćanje Kurikuluma Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac za 

pedagošku godinu 2020/21 godinu,  

 

3. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Ciciban“ 

Otočac za pedagošku godinu 2020/21 godinu,  

 

4. Razmatranje i privaćanje Prijedloga financijskog plana za 2021. godinu , te projekcije 

za 2022. godinu i 2023. godinu Dječjeg vrtića  „Ciciban“ Otočac,   

 

5.Razmatranje zahtjeva i donošenje zaključka za usklađivanje plaće i stručne spreme sa 

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilnikom o radu Dječjeg vrtića 

„Ciciban“ 

6. Razno 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA  1. 

Zapisnik  sa 35.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac jednoglasno je prihvaćen . 

Zapisnici sa 36. sjednice (elektronske) Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac prihvaćeni 

potvrdom preko e-maila. 

TOČKA 2. 



Razmatranje i prihvaćanje Kurikuluma Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac za pedagošku godinu 2020/21 

godinu. 

Ravnateljica vrtića obrazlaže Kurikulum te naglašava da je vođen prema  nacionalnim kurikulumom., 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Kurikulum Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac za 

pedagošku godinu 2020/21 godinu. 

TOČKA 3. 

Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac za 

pedagošku godinu 2020/21 godinu. 

Ravnateljica vrtića obrazlaže Godišnji plan i program  te navodi da nema većih promjena u radu vrtića, 

da se očekuje preseljenje u novi krajem ove godine, ili početkom sljedeće. Otvoriti će se dvije nove 

odgojno-obrazovne skupine, a planira se i ovdje u postojećem prostoru na privremenoj adresi da se 

otvore tri odgojno-obrazovne skupine kada se preseli vrtić na adresi I.B. Mažuranić 3. 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića 

„Ciciban“ Otočac za pedagošku godinu 2020/21 godinu. 

TOČKA 4. 

Razmatranje i prihvaćanje Financijskog plana   Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac za 2021.g., te 

projekcija za 2022.g i 2023. g. 

Financijski plana   Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac za 2021.g., te projekcija za 2022.g i 2023. g.  

jednoglasno je prihvaćen. 

Plan u privitku zapisnika. 

TOČKA 5. 

Razmatranje zahtjeva i donošenje zaključka za usklađivanje plaće i stručne spreme sa Zakonom o 

predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilnikom o radu Dječjeg vrtića „Ciciban“. 

          „ U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te 

skrbi o djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog, 

logoped i rehabilitator) te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica.“ 

I na stavak 4. istog članka koji glasi; 

         „ Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu   školu može 

obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, 

odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, 

kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste.“   

Stavak 4. navedenog Zakona veže se na; 

„ Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika 

u dječjem vrtiću“  (NN 10/97). 

         Nakon pregleda i rasprave svih postojećih akata vrtića i Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju na koje se pozvala imenovana radnica Upravno vijeće je stava da se poboljša status 

stručnih kadrova kroz uvažavanje stručne spreme te usklađivanje istih, koji će u doglednoj budućnosti 

biti neizostavan stručni kadar vrtića, te povećanje koeficijenata za VŠS i VSS stručnu spremu, te 

ostalih radnika vrtića. 

       Upravno vijeće vrtića nije ovlašteno o donošenju isplate plaće radnicima, nego je za to ovlašten 

Osnivač vrtića. Stoga su članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ mišljenja  da se postupi 

prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i ostalih zakonskih podataka, ali i s ciljem 



unaprjeđenja  odgojno-obrazovnog rada i zadovoljenja svih materijalnih uvjeta. Također je mišljenja 

da se u navedenom Zahtjevu radnice oko usklađivanja postupi prema Zakonu o predškolskom odgoju i 

obrazovanju, ili ako Osnivač ima osnovane argumente prema kojima se ne mogu ispoštovati navedeni 

Zahtjevi , te se o istom očituje Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Ciciban“ i radnici. 

Članovi Upravnog vijeća donijeli su jednoglasno ovaj Zaključak i kao takav biti će upućen Osnivaču 

na razmatranje. 

TOČKA 6. 

Razno. 

Ravnateljica izvještava članove Upravnog vijeća da su radovi na Rekonstrukciji i dogradnji pri 

završetku, te da do 15.10.2020. g. izvođač treba završiti s radovima. Zahtjev za isplatu prve rate poslan 

je prema APPPR-u i čekaju se sredstva za isplatu. 

Ravnateljica je napomenula da se razmišlja i o povećanju participacije roditelja za smještaj djece u 

vrtiću, a koje ide na prijedlog Osnivaču. 

 

Sjednica završava u 15.10  sati. 

 

KLASA: 601-02/20-09/08 

URBROJ: 2125/02-08-01-20-2    

 

 

Zapisničar:     Predsjednik Upravnog vijeća: 

 

Josipa Dujmović    Dinko Sekula, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



IZVADAK IZ ZAPISNIKA 
 

           Sa 38. elektronske sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ održane dana 

16.12.2020. godine u 10,00 sati. 

  

           Na temelju članka 28. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ 

Otočac dana 14.12.2020. predsjednik Upravnog vijeća sazvao je sjednicu koja se održala 

elektronskim putem i predložio sljedeći: 

  

 

  

  

D N E V N I    R E D 

  

 

1.      Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o radu Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac 

  

2.      Razmatranje i prihvaćanje novog Pravilnika o radnoj i 

zaštitnoj  odjeći  i  obući radnika Dječjeg vrtića “Ciciban” te prihvaćanje istog 

  

3.      Razno                                                                                                             

                                          

  

Obrazloženje 

 

Točka 1. 

Upravno vijeće DV “Ciciban” je zaključilo  da se koeficijent za VSS  odgojitelja  izjednači sa 

koeficijentima VSS pedagoga i  logopeda koji se također nalaze u Pravilniku o radu DV 

“Ciciban”, jer u istom Pravilniku je nesrazmjer koeficijenata za isti stupanj 

obrazovanja.  Ravnateljica je upoznala radnike DV “Ciciban” sa odlukom Osnivača  o 

promijeni koeficijenta na radničkom vijeću dana 07.prosinca 2020. Godine, te je isti 

jednoglasno prihvaćen. 

  

Druga izmjena Pravilnika o radu odnosi se na božićnice. Situacija u kojoj se vrtić nalazi u 

zadnje vrijeme je nedostatak odgojitelja (stalna izmjena radnika – nestručni kadar) I zbog toga 

neke stavke u financijskom planu se ne mogu točno planirati. O izmjeni je također upoznato 

radničko vijeće, te je jednoglasno prihvaćen prijedlog. 

  

Točka 2. 

DV “Ciciban” nije imao Pravilnik o radnoj odjeći i obući stoga ga je nužno donijeti kao jedan 

od akta vrtića. O sastavljanu pravilnika ravnateljica se savjetovala  sa pravnikom s kojim vrtić 

već surađuje godinama, te ga prema uputama sastavila. U Pravilniku su članci koji su se 

“primjenjivali” cijelo vrijeme samo nisu bili u pisanom obliku. Ravnateljica je sa spomenutim 

pravilnikom upoznala radničko vijeće, te je isti jednoglasno prihvaćen.  

  

Točka 3. 

Razno 

Vrtić je proveo postupak Javne nabave za opremanje vrtića. Na natječaj su se javila dva 

ponuditelja. Odluka o odabiru je donesena 27.11.2020. i objavljena u EOJN. Prema Zakonu o 



JN izabran je povoljniji ponuditelj – Oprema Radman d.o.o.  Sada se čeka da završi zakonski 

rok za žalbu. Ako ne bi bilo žalbe, do kraja godine sklopili bi ugovor sa ponuditeljem i krenuli 

u postupak opremanja vrtića. 

   

 

KLASA: 601-02/20-09/12 

URBROJ: 2125/02-08-01-20-2 

Otočac, 16.12.2020. 

  

 

 

Zapisničar                                                                                    Predsjednik Upravnog vijeća; 

 

Josipa Dujmović                                                                           Dinko Sekula, prof. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DJEČJI VRTIĆ „CICIBAN“ 

            O T O Č A C 

  
KLASA: 601-02/21-09/14 

URBROJ: 2125/02-08-01-21-1   

  

Otočac,23.02.2021. god. 
  

  

            Na temelju članka 45. Statuta  Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac 

  

  

  

S A Z I V A M 

  

  

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

dana  25.02.2021. godine u Dječjem vrtiću „Ciciban“ Otočac , Ulica Josipa bana Jelačića 16, 

 s početkom u 8.00 sati. 

  

            Za sjednicu predlažem slijedeći 

  

  

D N E V N I    R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa 39. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Ciciban“ Otočac 

  

2.      Razmatranje prispjelih zamolbi na raspisani natječaj za prijem u radni 

odnos odgojitelja/icu, 6 izvršitelja za prijem u radni odnos na određeno 

vrijeme u punom radnom vremenu. 

3.      Razmatranje prispjelih zamolbi na raspisani natječaj za prijem u radni 

odnos odgojitelja/ica voditelja programa predškole 1 izvršitelj/ica za prijem u 

radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu 

4.      Razmatranje prispjelih zamolbi na raspisani natječaj za prijem u radni 

odnos spremačice, 2 izvršitelja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u 

punom radnom vremenu. 

5.      Razno 

  

  

  

S poštovanjem ! 

  

                                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća 

  

                                                                                                                   Dinko Sekula, prof. 

 

  
 

 

 



IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 

Sa 39.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac održane dana 11.02.2021. godine u 

Dječjem vrtiću  „Ciciban“  Otočac , Josipa bana Jelačića 16. 

Sjednica je započela u 08.00 sati. 

Sjednici su nazočni predstavnici Upravnog vijeća ispred osnivača i to: Dinko Sekula,  Slavica 

Bobinac- Kostelac, Mladenka Orešković, predstavnik roditelja Jadranka Jerković Stojanović i 

predstavnik odgojitelja Marina Biondić.   

Sjednici je nazočna ravnateljica Josipa Marković. 

Zapisnik piše Josipa Dujmović. 

Predsjednik Upravnog vijeća Dinko Sekula pozdravlja sve prisutne te predlaže da se točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za domar-ložač-ekonom, 1  izvršitelja/ica na 

određeno vrijeme u punom radnom vremenu izostavi sa ovog dnevnog reda te kao takav dnevni red 

daje na glasovanje: 

 

D N E V N I       R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 37. sjednice i 38. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića „Ciciban“ Otočac. 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja-voditelja programa 

predškole, 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, 

 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu, 6  

izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, 

 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za domar-ložač-ekonom, 1  

izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu , 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za spremačicu, 2  

izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu , 

6. Razno 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa izostavljenom točkom 4. 

TOČKA  1. 

Zapisnici  sa 37.  i 38. sjednice (elektronske) Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac 

jednoglasno su  prihvaćeni potvrdom preko e-maila. 

 

TOČKA 2. 

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

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

 



Odluka o objavi  natječaja za prijemu radni odnos odgojitelja-voditelja programa predškole, 1 

izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu jednoglasno je prihvaćena. 

U privitku zapisnika tekst Odluke. 

TOČKA 3. 

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

određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

Odluka o objavi  natječaja za prijem u radni odnos odgojitelja/icu, 6  izvršitelja/ica na određeno 

vrijeme u punom radnom vremenu jednoglasno je prihvaćena. 

U privitku zapisnika tekst Odluke. 

TOČKA 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za spremačicu, 2  izvršitelja/ica na određeno 

vrijeme u punom radnom vremenu. 

Odluka o objavi  natječaja za prijem u radni odnos  spremačice, 2  izvršitelja/ica na određeno vrijeme 

u punom radnom vremenu jednoglasno je prihvaćena. 

U privitku zapisnika tekst Odluke. 

TOČKA 5. 

Razno. 

Ravnateljica izvještava članove Upravnog vijeća o prijedlogu izmjene Pravilnika o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obveza korisnik usluga u Dječjem vrtiću „Ciciban“. 

Svim članovi Upravnog vijeća ravnateljica će dostaviti Pravilnik sa izmjenama pa će se u narednom 

periodu donijeti Odluka o istom. 

Ravnateljica također izvještava da je zakazan tehnički pregled vrtića za 19.02.2021. godine, te da je 

oprema postavljena, dobivena suglasnost Osnivača za otvaranje dvije odgojno-obrazovne skupine. 

Sjednica završava u 09.00  sati. 

 

KLASA: 601-02/21-09/09 

URBROJ: 2125/02-08-01-21-2    

 

Zapisničar:     Predsjednik Upravnog vijeća: 

Josipa Dujmović    Dinko Sekula, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DJEČJI VRTIĆ „CICIBAN“ 

OTOČAC 

KLASA: 601-02/21-09/15 

URBROJ: 2125/02-08-01-21-1 

 

Otočac, 13.04.2021. 

 

Na temelju članka 45. Statuta Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac 

 

S A Z I V A M 

 

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

dana 15.04.2021. godine u Dječjem vrtiću „Ciciban“ Otočac, na adresi Ivane Brlić Mažuranić 

3, Otočac. S početkom u 8.00 sati. 

 

         Za sjednicu predlažem slijedeći  

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 40.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ 

Otočac 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o „Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i 

obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Ciciban“ 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o Programu odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića 

„Ciciban“ Otočac 

4. Razmatranje prijedloga  i prihvaćanje Odluke o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić 

„Ciciban“ u pedagoškoj 2021./22. godini. 

5. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Odluke o načinu ostvarivanju prednosti pri upisu 

djece u Dječji vrtić „Ciciban“ 

6. Razno 

   

 

S poštovanjem, 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

Dinko Sekula, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 

Sa 40.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac održane dana 24.02.2021. godine u 

Dječjem vrtiću „Ciciban“ Otočac , Josipa bana Jelačića 16. 

Sjednica je započela u 08.00 sati. 

Sjednici su nazočni predstavnici Upravnog vijeća ispred osnivača i to: Dinko Sekula,  Slavica 

Bobinac- Kostelac, Mladenka Orešković, predstavnik odgojitelja Marina Biondić, Predstavnik 

roditelja Jadranka Jerković Stojanović. 

Sjednici je nazočna ravnateljica Josipa Marković. 

Zapisnik piše Josipa Dujmović. 

Predsjednik Upravnog vijeća Dinko Sekula pozdravlja sve prisutne te sljedeći 

 

D N E V N I       R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 39. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac 

 

2. Razmatranje prispjelih zamolbi na raspisani natječaja za prijem u radni odnos odgojitelja/icu 6 

izvršitelja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu,  

 

3. Razmatranje prispjelih zamolbi na raspisani natječaja za prijem u radni odnos 

odgojitelja/icu voditelja programa predškole, 1  izvršitelja za prijem u radni odnos na 

određeno vrijeme u punom radnom vremenu,  

4. Razmatranje prispjelih zamolbi na raspisani natječaja za prijem u radni odnos 

spremačice, 2  izvršitelja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom 

radnom vremenu 

 

5. Razno. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA  1. 

Zapisnik  sa 39.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac jednoglasno je prihvaćen . 

TOČKA 2. 

Razmatranje prispjelih zamolbi na raspisani natječaja za prijem u radni odnos odgojitelja/icu 6 

izvršitelja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

Natječaj je raspisan dana 11.02.2021. godine.  

Na raspisani natječaj u zakonskom roku pristiglo je 12 zamolbi. 

 



Ravnateljica predlaže da se ugovor o radu na određeno radno vrijeme potpiše sa 6 kandidatkinja 

sukladno čl.26. st.5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog ravnateljice. 

TOČKA 3. 

Razmatranje prispjelih zamolbi na raspisani natječa za prijem u radni odnos odgojitelja/icu voditelja 

programa predškole, 1  izvršitelja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom 

vremenu. 

Natječaj je raspisan dana 11.02.2021. godine.  

Na raspisani natječaj u zakonskom roku pristigle je 4 zamolbe. 

Ravnateljica predlaže da se ugovor o radu na određeno radno vrijeme potpiše sa kandidatkinjom I.B. 

koja ispunjava sve uvjete iz natječaja. 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog ravnateljice. 

TOČKA 4. 

Razmatranje prispjelih zamolbi na raspisani natječa za prijem u radni odnos spremačice, 2  izvršitelja 

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

Natječaj je raspisan dana 11.02.2021. godine.  

Na raspisani natječaj u zakonskom roku pristiglo je 20 zamolbi. 

Ravnateljica predlaže da se ugovor o radu na određeno radno vrijeme potpiše sa kandidatkinjama koje 

u potpunosti udovoljavaju uvjetima iz natječaja. 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog ravnateljice. 

Točka 5. 

Razno. 

Ravnateljica izvještava da je tehniči pregled vrtića obavljen dana 19.02.2021.  godine. 

Ukupno će sa radom krenuti 9 odgojno-obrazovnih skupina, tj. otvoriti će dvije nove skupine. 

Sjednica završava u 9.00  sati. 

 

KLASA: 601-02/21-09/15 

URBROJ: 2125/02-08-01-21-2    

 

Zapisničar:     Predsjednik Upravnog vijeća: 

Josipa Dujmović    Dinko Sekula, prof. 

 

 

 

 

 



DJEČJI VRTIĆ „CICIBAN“ 

OTOČAC 

KLASA: 601-02/21-09/16 

URBROJ: 2125/02-08-01-21-1 

 

Otočac, 26.04.2021. 

 

Na temelju članka 45. Statuta Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac 

 

S A Z I V A M 

 

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

dana 28.04.2021. godine u Dječjem vrtiću „Ciciban“ Otočac, na adresi Ivane Brlić Mažuranić 

3, Otočac. S početkom u 8.00 sati. 

 

         Za sjednicu predlažem slijedeći  

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 41.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ 

Otočac 

2. Razmatranje i prihvaćanje kratkog izvješća za ostvarivanje plana i programa rada 

Dječjeg vrtića „Ciciban“ za pedagošku 2019/20. godinu. 

3. Razmatranje  i prihvaćanje financijskog izvješća za 2020. godinu Dječjeg vrtića 

„Ciciban“ 

4. Razmatranje i prihvaćanje Odluke članova komisije za upis djece u Dječji vrtić 

„Ciciban“ 

5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Odluke o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić 

„Ciciban“ u pedagoškoj 2021./22. 

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 

djece u Dječji vrtić „Ciciban“ u pedagoškoj 2021./22 

7. Razno 

   

 

S poštovanjem, 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

Dinko Sekula, prof. 

 

 

 

 

 

 

 



IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 

sa 42.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac održane dana 28.04.2021. godine u 

Dječjem vrtiću „Ciciban“ Otočac , I.B. Mažuranić 3. 

Sjednica je započela u 08.00 sati. 

Sjednici su nazočni predstavnici Upravnog vijeća ispred osnivača i to: Dinko Sekula,  Slavica 

Bobinac- Kostelac, Mladenka Orešković, predstavnik odgojitelja Marina Biondić. 

Sjednici nije nazočna predstavnik roditelja Jadranka Jerković Stojanović, ispričala se za nedolazak.  

Sjednici je nazočna ravnateljica Josipa Marković. 

Zapisnik piše Josipa Dujmović. 

Predsjednik Upravnog vijeća Dinko Sekula pozdravlja sve prisutne te sljedeći 

 

D N E V N I       R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 41. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac 

 

2. Razmatranje i prihvaćanje kraćeg izvještaja za ostvarivanje plana i programa rada Dječjeg 

vrtića „Ciciban“ za pedagošku godinu 2019./20., 

 

3. Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvještaja za 2020. godinu Dječjeg vrtića 

„Ciciban“ Otočac, 

 

4. Razmatranje prihvaćanje Odluke članova komisije za upis djece u  Dječji vrtić 

„Ciciban“ Otočac , 

 

5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Odluke o upisima i mjerilima upisa u  Dječji vrtić 

„Ciciban“ Otočac za pedagošku godinu 2021./22., 

 

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 

djece  u  Dječji vrtić „Ciciban“ Otočac za pedagošku godinu 2020./21.,  

 

7. Razno. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA  1. 

Zapisnik  sa 41.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac jednoglasno je prihvaćen . 

TOČKA 2. 

Razmatranje i prihvaćanje Kraćeg izvještaja za ostvarivanje plana i programa rada Dječjeg vrtića 

„Ciciban“ za pedagošku godinu 2019./20. 



Članovi Upravnog vijeća su  razmotrili i prihvatili Kraći izvještaj za ostvarivanje plana i programa 

rada Dječjeg vrtića „Ciciban“ za pedagošku godinu 2019./20. jednoglasno. 

TOČKA 3. 

Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvještaja za 2020. godinu Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac.  

Članovi Upravnog vijeća su  razmotrili i prihvatili Financijsko izvješće za 2020. godinu Dječjeg vrtića 

„Ciciban“ Otočac jednoglasno. 

 

TOČKA 4. 

Razmatranje prihvaćanje Odluke članova komisije za upis djece u  Dječji vrtić „Ciciban“ Otočac. 

Ravnateljica vrtića iznijela je prijedlog s održanog odgojiteljskog vijeća.  

Članovi komisije za upis predloženi su na odgojiteljskom vijeću  su: 

 Lidija Sušić, predsjednik, 

 Magdalena Rajković, član, 

 Antonela Perković, član. 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili iste. 

TOČKA 5. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Odluke o upisima i mjerilima upisa u  Dječji vrtić „Ciciban“ 

Otočac za pedagošku godinu 2021./22. 

Donesen Zaključak koji je Gradonačelnik Grada Otočca razmotrio i prihvatio, Odluka o upisima i 

mjerilima upisa za ped. god. 2021./22. KLASA: 601-02/21-02/02, URBROJ: 2115/02-03-21-02, 

Otočac, 20. travnja. 2021. god. 

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje da je Zaključak donesen. 

TOČKA 6. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece  u  Dječji 

vrtić „Ciciban“ Otočac za pedagošku godinu 2020./21. 

Donesen Zaključak koji je Gradonačelnik Grada Otočca razmotrio i prihvatio, Odluka o načinu 

ostvarivanja prava pri prednosti pri upisu u Dječji vrtić „Ciciban“ za ped. god. 2021./22. KLASA: 

601-02/21-02/03, URBROJ: 2115/02-03-21-03, Otočac, 20. travnja. 2021. god. 

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje da je Zaključak donesen. 

TOČKA 7. 

Razno. 

Točka razno protekla je bez pitanja. 

Sjednica završava u 8.30  sati. 

 

KLASA: 601-02/20-09/16 

URBROJ: 2125/02-08-01-20-2    

 

Zapisničar:     Predsjednik Upravnog vijeća: 

Josipa Dujmović    Dinko Sekula, prof. 

 



DJEČJI VRTIĆ „CICIBAN“ 

            O T O Č A C 

  
KLASA: 601-02/21-09/17 

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

  

Otočac, 05.07.2021.god. 
  

  

            Na temelju članka 9.  Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ 

Otočac 

  

S A Z I V A M  

  

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

u prostorijama vrtića na adresi Ivane Brlić Mažuranić 3, Otočac 08.07.2021.godine (četvrtak) 

u 08,00 sati. 

  

            Za sjednicu predlažem sljedeći 

  

D N E V N I    R E D 

 

7. Verifikacija Zapisnika sa 42. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Ciciban“. 

  

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

5 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 

 

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

5 izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu 

 

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

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

za porodiljni dopust. 

 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stručnog 

suradnika (rehabilitator) 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom 

radnom vremenu. 

 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za spremačicu  2 

izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme u punom random vremenu. 

 

13. Razmatranje i donošenje Odluke o razriješenju ravnateljice Dječjeg vrtića 

“Ciciban” Otočac 

 

14. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti  

ravnatelja/ica  Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac. 

 

15. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijem na 

izbor i imenovanje ravnatelja/ica Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac. 



 

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

godinu 2021/22. 

  

11.      Razno 

  

 

 

S poštovanjem ! 

  

                                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća v.r. 

  

                                                                                                                   Dinko Sekula, prof. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 

sa 43.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac održane dana 08.07.2021. godine u 

Dječjem vrtiću „Ciciban“ Otočac , I.B. Mažuranić 3. 

Sjednica je započela u 08.00 sati. 

Sjednici su nazočni predstavnici Upravnog vijeća ispred osnivača i to: Dinko Sekula,  Slavica 

Bobinac- Kostelac, Mladenka Orešković, predstavnik roditelja Jadranka Jerković Stojanović i 

predstavnik odgojitelja Marina Biondić. 

 Sjednici je nazočna ravnateljica Josipa Marković. 

Zapisnik piše Josipa Dujmović. 

Predsjednik Upravnog vijeća Dinko Sekula pozdravlja sve prisutne te sljedeći 

 

D N E V N I       R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 42. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu 5 

izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu 5   

izvršitelja/ice na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu 1 

izvršitelja/ice na određeno vrijeme u punom radnom vremenu-zamjena za porodiljni 

dopust, 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika 

(rehabilitatora) 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za spremačicu  2 

izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Ciciban“ 

Otočac, 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg 

vrtića „Ciciban“ Otočac, 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijem na izbor i 

menovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac, 

10. Izvješće o rezultatima upisa u Dječji vrtić „Ciciban“ za pedagošku godinu 2021./22., 

11.Razno. 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen uz napomenu da se uvrsti točka dnevnog reda kako 

slijedi: 

Razmatranje prispjelih žalbi na rješenje o djeci koja nisu upisana u vrtić za pedagošku godinu 

2021/22. te donošenje  zaključka i rješenja  na  iste. 

TOČKA  1. 

Zapisnik  sa 42  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac jednoglasno je prihvaćen  

TOČKA 2. 



Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu 5 izvršitelja/ice na 

neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

Članovi Upravnog vijeća su  razmotrili i donijeli  Odluku o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu 5 

izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu jednoglasno. 

Natječaj će biti raspisan na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internet stranicama 

vrtiće te oglasnoj ploči vrtića. 

Odluka u privitku Zapisnika. 

TOČKA 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu 5   izvršitelja/ice na 

određeno vrijeme u punom radnom vremenu  

Članovi Upravnog vijeća su  razmotrili i donijeli  Odluku o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu 5 

izvršitelja/ice na određeno vrijeme u punom radnom vremenu jednoglasno. 

Natječaj će biti raspisan na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internet stranicama 

vrtiće te oglasnoj ploči vrtića. 

Odluka u privitku Zapisnika. 

TOČKA 4. 

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

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

Članovi Upravnog vijeća su  razmotrili i donijeli  Odluku o raspisivanju natječaja odgojitelja/icu 1 

izvršitelja/ice na određeno vrijeme u punom radnom vremenu-zamjena za porodiljni dopust 

jednoglasno. 

Natječaj će biti raspisan na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internet stranicama 

vrtiće te oglasnoj ploči vrtića. 

Odluka u privitku Zapisnika. 

TOČKA 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika (rehabilitatora) 1 

izvršitelja/ice na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

Članovi Upravnog vijeća su  razmotrili i donijeli  Odluku o raspisivanju natječaja za stručnog 

suradnika (rehabilitatora) 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme u punom radnom vremenu jednoglasno. 

Natječaj će biti raspisan na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internet stranicama 

vrtiće te oglasnoj ploči vrtića. 

Odluka u privitku Zapisnika. 

TOČKA 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za spremačicu  2 izvršitelja/ice na 

neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

Članovi Upravnog vijeća su  razmotrili i donijeli  Odluku o raspisivanju natječaja spremačicu  2 

izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu jednoglasno. 

Natječaj će biti raspisan na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internet stranicama 

vrtiće te oglasnoj ploči vrtića. 



Odluka u privitku Zapisnika. 

TOČKA 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac. 

Rješenjem Prosvjetne inspekcije, KLASA: UP/I-600-04/21-01/00068, URBROJ: 533-08-21-0003, 

Rijeka 24. lipnja 2021. godine zabranjuje se Vrtiću da Josipa Marković obavlja poslove ravnatelja 

budući je u postupku koji je prethodio sklapanju Ugovora o radu povrijeđen Zakon o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19). 

Članovi Upravnog vijeća  razmotrili su  i donijeli Odluku o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića 

„Ciciban“ Otočac jednoglasno. 

Odluka u privitku Zapisnika. 

TOČKA 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Ciciban“ 

Otočac. 

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da vršiteljica dužnosti ravnatelja bude dosadašnja ravnateljica 

Josipa Marković. 

Članovi Upravnog vijeća  razmotrili su  i jednoglasno prihvatili isto, jednoglasno. 

Odluka u privitku Zapisnika. 

TOČKA 9. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijem na izbor i  imenovanje 

ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac. 

Članovi Upravnog vijeća  razmotrili su  i donijeli Odluku o raspisivanju natječaja za prijem na izbor i  

imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac jednoglasno. 

Natječaj će biti raspisan u Narodnim novinama, Internet stranicama vrtiće te oglasnoj ploči vrtića. 

Odluka u privitku Zapisnika. 

TOČKA 10. 

Izvješće o rezultatima upisa u Dječji vrtić „Ciciban“ za pedagošku godinu 2021./22. 

Ravnateljica izvještava o rezultatima upisa koji su provedeni u prvoj polovici petog mjeseca ove 

godine, pristiglo je 73 zahtjeva za upis u redovitom upisnom roku, od toga 32 zahtjev za vrtić, te 41 za 

jaslice, od toga 10 zahtjeva je za djecu koja nisu napunila godinu dana. 

Pozitivno je riješeno 37 zahtjeva, te istima su izdana rješenja o upisu. 

Nakon izvještaja ravnateljice o  rezultatima upisa članovi Upravnog vijeća donijeli su zaključak da se 

treba uputiti dopis prema Osnivaču u kojem će se obrazložiti prijedlog gdje stoji da treba iznaći 

rješenje da sva neupisana djeca dobiju priliku za upis tj. pronalaženje alternative za  novi prostor 

vrtića. 

Prijedlog jednoglasno podržan. 

TOČKA 11. 



Razmatranje prispjelih žalbi na rješenje o djeci koja nisu upisana u vrtić za pedagošku godinu 

2021/22. 

U žalbenom roku pristigle su 3 žalbe na ista rješenja. 

Članovi Upravnog vijeća razmotrili su pristigle žalbe te donijeli zaključak da su žalbe odbijena prema 

Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, te poštivanju Državnog pedagoškog standarda.  

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli  prijedloge te će odgovor na žalbe dostaviti pisanim 

putem  u roku od 8 dana od dana Odluke istima. 

TOČKA 12. 

Razno. 

Točka razno protekla je bez pitanja. 

Sjednica završava u 9.00  sati. 

 

KLASA: 601-02/20-09/17 

URBROJ: 2125/02-08-01-20-2    

 

Zapisničar:     Predsjednik Upravnog vijeća: 

Josipa Dujmović    Dinko Sekula, prof., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DJEČJI VRTIĆ „CICIBAN“ 

            O T O Č A C 

  
KLASA: 601-02/21-09/18 

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

  

Otočac, 23.07.2021.god. 
  

            Na temelju članka 9.  Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ 

Otočac 

S A Z I V A M  

  

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

u prostorijama vrtića na adresi Ivane Brlić Mažuranić 3, Otočac 28.07.2021.godine (srijeda) u 

8,00 sati. 

  

            Za sjednicu predlažem sljedeći 

  

D N E V N I    R E D 

 

2. Verifikacija Zapisnika sa 43. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ 

3. Razmatranje i donošenje Odluke za prijem u radni odnos, odgojitelja/ica 5 

izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 

4. Razmatranje i donošenje Odluke  za prijem u radni odnos odgojitelja/ica 5 

izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu 

5. Razmatranje i donošenje Odluke za prijem u radni odnos odgojitelja/ica 1 

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

dopust. 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika 1 

izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

7. Razmatranje i donošenje Odluke za prijem u radni odnos spremačice  2 izvršitelja/ica 

na neodređeno vrijeme u punom random vremenu. 

8. Razmatranje i donošenje Prijedloga za imenovanje ravnatelja na raspisani natječaj 

dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju “ Pravilnika o promicanju spoznaje o 

štetnosti uporabe duhanskih  i srodnih proizvoda za zdravlje” 

 

            9.      Razno 

  

 

 

S poštovanjem ! 

  

                                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća v.r. 

  

                                                                                                                   Dinko Sekula, prof. 

  
 

 



IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 

sa 44.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac održane dana 28.07.2021. godine u 

Dječjem vrtiću „Ciciban“ Otočac , I.B. Mažuranić 3. 

Sjednica je započela u 08.00 sati. 

Sjednici su nazočni predstavnici Upravnog vijeća ispred osnivača i to: Dinko Sekula,  Slavica 

Bobinac- Kostelac, Mladenka Orešković, predstavnik odgojitelja Marina Biondić. 

Predstavnik roditelja Jadranka Jerković Stojanović opravdano se ispričala 

Sjednici je nazočna ravnateljica Josipa Marković. 

Zapisnik piše Josipa Dujmović. 

Predsjednik Upravnog vijeća Dinko Sekula pozdravlja sve prisutne te sljedeći 

 

D N E V N I       R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 43. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ 

2. Razmatranje i donošenje Odluke za prijem u radni odnos, odgojitelja/ica 5 

izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 

3. Razmatranje i donošenje Odluke  za prijem u radni odnos odgojitelja/ica 5 

izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu 

4. Razmatranje i donošenje Odluke za prijem u radni odnos odgojitelja/ica 1 

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

porodiljni dopust. 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika 1 

izvršitelja/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

6. Razmatranje i donošenje Odluke za prijem u radni odnos spremačice  2 

izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme u punom random vremenu. 

7. Razmatranje i donošenje Prijedloga za imenovanje ravnatelja na raspisani 

natječaj dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju “ Pravilnika o promicanju 

spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih  i srodnih proizvoda za zdravlje” 

 

            9.      Razno 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno . 

TOČKA  1. 

Zapisnik  sa 43  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac jednoglasno je prihvaćen . 

TOČKA 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke za prijem u radni odnos, odgojitelja/ica 5 izvršitelja/ica na 

neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 



Ravnateljica izvještava da je na raspisani natječaj pristiglo 5 zamolbi u zakonskom roku. Sve 

kandidatkinje udovoljavaju uvijetima natječaja. 

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

obrazovanj ravnatveljica vrtića predlaže da se sa 5 kandidatkinja sklopi Ugovor o radu na neodređeno 

puno radno vrijeme. 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju isti. 

TOČKA 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke  za prijem u radni odnos odgojitelja/ica 5 izvršitelja/ica na određeno 

vrijeme u punom radnom vremenu. 

Ravnateljica izvještava da je na raspisani natječaj pristiglo 6 zamolbi u zakonskom roku. Temeljem 

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

ravnatveljica vrtića predlaže da se sa 5 kandidatkinja sklopi Ugovor o radu na određeno puno radno 

vrijeme. 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju isti. 

TOČKA 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke za prijem u radni odnos odgojitelja/ica 1 izvršitelja/ica na određeno 

vrijeme u punom radnom vremenu – zamjena za porodiljni dopust. 

Ravnateljica izvještava da je na raspisani natječaj pristigla 1 zamolba u zakonskom roku. Temeljem 

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

ravnatveljica vrtića predlaže da se sa  kandidatkinjom sklopi Ugovor o radu na određeno puno radno 

vrijeme- zamjena za porodiljni dopust. 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju isti. 

TOČKA 5. 

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

određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

Ravnateljica izvještava da je na raspisani natječaj nije pristigla ni jedna zamolba u zakonskom roku, 

tako da po ovoj točci nema rasprave. 

TOČKA 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke za prijem u radni odnos spremačice  2 izvršitelja/ica na neodređeno 

vrijeme u punom random vremenu. 

Ravnateljica izvještava da je na raspisani natječaj pristiglo 13 zamolbi u zakonskom roku, od kojih 1 

nije imala potpunu dokumentaciju , 4 su se pozvale na prednost pri zapošljavanju. 

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

obrazovanj ravnatveljica vrtića predlaže da se sa  2 kandidatkinje sklopi Ugovor o radu na neodređeno 

puno radno vrijeme. 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju isti. 

TOČKA 7. 

Razmatranje i donošenje Prijedloga za imenovanje ravnatelja na raspisani natječaj dječjeg vrtića 

“Ciciban” Otočac. 



Predsjednik Upravnog vijeća izvještava da je na raspisani natječaj prispjela 1 zamolba u zakonskom 

roku i to kandidatkinje Josipe Marković. 

Kandidatkinja je udovoljavala svim uvjetima natječaja, s toga je predsjednik Upravnog vijeća 

predložio istu kao kandidatkinju za ravnateljicu. 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju isti. 

TOČKA 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju “ Pravilnika o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe 

duhanskih  i srodnih proizvoda za zdravlje”. 

Pravilnika o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih  i srodnih proizvoda za zdravlje 

jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA 9. 

Razno. 

Točka razno protekla je bez pitanja. 

Sjednica završava u 9.00  sati. 

 

KLASA: 601-02/21-09/18 

URBROJ: 2125/02-08-01-21-2    

 

Zapisničar:     Predsjednik Upravnog vijeća: 

Josipa Dujmović    Dinko Sekula, prof. 

 


