
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BRINJE 

DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ 

UPRAVNO VIJEĆE 

KLASA:601-02/22-05/03 

URBROJ:2125-44-03-22-01 

Brinje,27.09.2022. 

 

Na temelju članka 10.stavak 11.Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića“Tratinčica“Brinje 

 

    S A Z I V A M 

03.sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića“Tratinčica“Brinje. Sjednica će se održati u prostorijama 

vrtića 29.09.2022.s početkom u 15,00 sati. 

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red: 

 01.Usvajanje Zapisnika sa 02.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje 

 02.Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje za period od 2022.-2027.g. 

 03.Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“

       Brinje za pedagošku godinu 2022./2023. 

 04.Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje za period 

       Od 01.01.2022.-30.06.2022.g. 

 05.Donošenje Odluke o raspisivanju  Natječaja za kuhara/icu –zamjena za bolovanje 

 06.Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za spremača/icu –zamjena za bolovanje 

 07.Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za Pomoćnika/icu djeci s poteškoćama  

 08.Razmatranje zamolbi po raspisanom natječaju za ravnatelja/icu  Dječjeg vrtića 

       „Tratinčica“Brinje 

 09.Prijedlog o povećanju naknade za boravak djece u Dječjem vrtiću „Tratinčica“Brinje 

 10.Razno 

 

S poštovanjem, 

        Predsjednica Upravog vijeća: 

        Anita Smolčić, struc.spec.oec. 

 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

TOČKA 1. 

Verifikacija Zapisnika sa 2.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje jednoglasno je 

prihvaćena. 

TOČKA 2. 

Nakon obrazlaganja Ravnateljice ,Predsjednica otvara raspravu po ovoj točki. Upravno vijeće je 

jednoglasno sa 5 glasova ZA donijelo Kurikulum Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje za period od 2022.-

2027.godine. Tekst Kurikuluma prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

TOČKA 3. 

Ravnateljica Vrtića obrazložila je Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje. 

Predsjednica je isti dala na raspravu i glasovanje. Upravno vijeće je jednoglasno s 5 glasova ZA 



usvojilo Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtić a „Tratinčica“Brinje za pedagošku godinu 

2022./2023. 

Tekst Godišnjeg plana i programa prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

TOČKA 4. 

Ravnateljica Vrtića obrazložila je Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje za period od 

01.01.2022.-30.06.2022.g. Nakon upoznavanja s financijskim izvješćem, Upravno vijeće konstatiralo 

je da će se morati povećati mjesečna cijena boravka djece u vrtiću. 

Upravno vijeće jednoglasno je sa 5 glasova ZA usvojilo Financijsko izvješće za period od  01.01.2022.-

30.06.2022.g. 

Tekst Izvješća prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

TOČKA 5. 

Nakon obrazloženja Ravnateljice o potrebi raspisivanja Natječaja za kuhara/icu-zamjena za bolovanje, 

predsjednica je dala točku na raspravu. 

Upravno vijeće je jednoglasno sa 5 glasova ZA, donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za prijem 

radnika na radno mjesto kuhar/ica na nepuno radno vrijeme 30 sati tjedno-zamjena ta bolovanje. 

TOČKA 6. 

Ravnateljica Vrtića obrazložila je potrebu raspisivanja Natječaja za spremača/icu –zamjena za 

bolovanje. Predsjednica je točku dala na raspravu . 

Upravno vijeće je jednoglasno sa 5 glasova ZA, donijelo Odluku o raspisivanju Natječaja za prijem 

radnika na radno mjesto spremač/ica na nepuno radno vrijeme-10 sati tjedno-zamjena za bolovanje. 

TOČKA 7. 

Upravno vijeće je upoznato sa činjenicom da i dalje postoji potreba za zapošljavanjem pomoćnika/ice 

djeci s poteškoćama. Upravno vijeće je jednoglasno, s 5 glasova ZA donijelo Odluku o raspisivanju 

Natječaja za pomoćnika/icu na određeno nepuno radno vrijeme do 31.08.2023.g. 

TOČKA 8. 

Ravnateljica navodi kako je po raspisanom Natječaju pristigla jedna prijava. Natječaj je objavljen na 

mrežnim stranicama Vrtića i u Narodnim novinama. Upravno vijeće je provjerilo prijavne dokumente i 

konstatiralo da prijava ima svu potrebnu i traženu dokumentaciju, te je ta prijava valjana. 

Upravno vijeće je jednoglasno, sa 5 glasova ZA donijelo  Prijedlog  odluke o imenovanju gđe.Ružice 

Perković na  mjesto ravnatelja Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje na mandatno razdoblje od 5 godina. 

Prijedlog se dostavlja Općinskom vijeću na daljnju raspravu i donošenje. 

TOČKA 9. 

Kroz Financijsko izvješće za period od 01.01.-30.06.2022.vidjelo se povećanje cijena za namirnice i 

ostale usluge. To je dovelo do potrebe povećanja naknade za boravak djece u Dječjem vrtiću 

„Tratinčica“Brinje. Predsjednica gđa.Smolčić daje 9.točku na raspravu. 

Upravno vijeće je sa 4 glasa ZA i 1 glas protiv donijelo Prijedlog iznosa naknade za boravak djece u 

Dječjem vrtiću „Tratinčica“Brinje. Isto se dostavlja Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

TOČKA 10. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

Sjednica završava u 16,40 sati. 

Zapisničar:       Predsjednica Upravnog vijeća: 

Danijela Dasović Vranić      Anita Smolčić 

 

KLASA:601-02/22-05/03 

URBROJ:2125-44-03-22-02 


