
OPĆINA BRINJE 

DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

Klasa: 601-02/22-05/04 

Urbroj:2125-44-03-22-01 

Brinje, 26.10.2022. 

 

 

Na temelju članka 10.st.11. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Tratinčica“Brinje 

 

    S A Z I V A M 

 

4. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje. Sjednica će se održati u 

prostorijama  vrtića 28.10.2022.s početkom u 10,00 sati. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red: 

 

01.Usvajanje zapisnika sa 3.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje 

02. Razmatranje zamolbi po raspisanom Natječaju za kuhara/icu-zamjena za bolovanje 

03.Razmatranje zamolbi po raspisanom Natječaju za pomoćnika/icu djeci s poteškoćama 

04.Donošenje Odluke o poništavanju Natječaja za spremača/icu –zamjena za bolovanje 

05. Donošenje Prijedloga o povećanju  koeficijenta za radno mjesto spremač/ica  

06.Razno 

 

S poštovanjem,    

 

 

            

         Predsjednica Upravnog vijeća: 

         Anita, Smolčić, struc.spec.oec. 

 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

TOČKA 1. 

Verifikacija Zapisnika sa 3.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje jednoglasno je 

prihvaćena. 

TOČKA 2. 

Obrazloženje po ovoj točki dala je ravnateljica. Natječaj je boi otvoren od 12.10.-20.10.2022.i na 

natječaj je pristigla jedna prijava koja sadrži svu potrebnu dokumentaciju. Predsjednica Smolčić pred 

članovima Upravnog vijeća otvara pristiglu prijavu i otvara raspravu. Rasprave nije bilo te je 

Predsjednica dala na glasovanje da se donese odluka o zapošljavanju gđe.Ivane Borić na radno mjesto 

kuhara/ice na određeno nepuno radno vrijeme –zamjena za bolovanje. 



Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje je jednoglasno sa 5 glasova ZA donijelo Odluku o 

zapošljavanju kuhara/ice na određeno nepuno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „Tratinčica“Brinje. 

 

TOČKA 3. 

Obrazloženje po ovoj točki dala je ravnateljica. Navela je da su na Natječaj pristigle tri prijave. Jedna 

prijava nije bila potpuna te se nije razmatrala. Dvije prijave su imale  potpunu dokumentaciju. 

Ravnateljica navodi da je gđa.Anamarija Milohnoja zaposlena u vrtiću na temelju Odluke ravnatelja 

na 60 dana i da je u potpunosti opravdala povjerenje. 

Predsjednica gđa.Smolčić otvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog da se donese odluka o 

zapošljavanju gđe.Anamarije Milohnoje na radno mjesto pomoćnika/ice djeci s poteškoćama. 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje je jednoglasno s 5 glasova ZA donijelo Odluku o 

zapošljavanju  Anamarije Milohnoja  na radno mjesto pomoćnika/ice djeci s poteškoćama u Dječjem 

vrtiću „Tratinčica“Brinje na određeno nepuno radno vrijeme. 

 

TOČKA 4. 

Obrazloženje po ovoj točki dala je ravnateljica uz objašnjenje kako osnovica i koeficijent za radno 

mjesto spremač/ica nisu usklađeni sa propisanim zakonom. Tako minimalna bruto plaća za ovo radno 

mjesto iznosi manje od prosječne minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj. Na temelju toga 

ravnateljica traži poništenje natječaja. 

Upravno vijeće je jednoglasno na prijedlog predsjednice gđe. Smolčić s 5 glasova ZA donijelo Odluku 

o poništenju raspisanog natječaja za spremača/icu u Dječjem vrtiću „Tratinčica“Brinje. 

 

TOČKA 5. 

Ravnateljica na temelju već objašnjenog iz prethodne točke daje prijedlog da se koeficijent za radno 

mjesto spremač/ica promijeni sa 0,683 na 0,776. 

Predsjednica daje prijedlog na raspravu i glasovanje. 

Upravno vijeće je jednoglasno sa 5 glasova ZA Prijedlog o povećanju koeficijenta za radno mjesto 

spremača/ice na koeficijent 0,776 umjesto dosadašnjeg 0,683. Navedeni Prijedlog daje se Općinskom 

vijeću na raspravu i donošenje. Nakon odluke Općinskog vijeća raspisati će se novi natječaj za 

spremača/icu. 

 

TOČKA 6. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Sjednica završava u 11,00 sati. 

 

Zapisničar: 

Danijela Dasović Vranić      Predsjednica Upravnog vijeća: 

        Anita Smolčić  

 

KLASA:601-02/22-05/04 

URBROJ:2125-44-03-22-02 

 

 

 


