
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BRINJE 
DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ BRINJE 
UPRAVNO VIJEĆE 
Klasa:601-01/19-01/14 
Urbroj:2125/44-19/01 
Brinje, 29.10.2019. 
 
 
 Na temelju čl.10.st.11.Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje 
 
     S A Z I V A M 
 
14.sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje. Sjednica će se održati u prostorijama 
vrtića 30.10.2019.g. s početkom u 13,00 sati. 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći  
 
Dnevni red: 
01.Usvajanje Zapisnika sa 13.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje 
02.Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune financijskog plana dječjeg vrtića za 2019.godinu 
03.Prijedlog Financijskog plana dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje za 2020.godinu 
04.Razmatranje zamolbi po raspisanom natječaju za odgojitelja 

05.Razno 
 
 
 
 
S poštovanjem, 
 
         Predsjednik Upravnog vijeća: 
         Jurica Jotić,mag.paed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BRINJE 
DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA” BRINJE 
UPRAVNO VIJEĆE  
KLASA:601-01/19-01/13 
URBROJ:2125/44-19/02 

Z A P I S N I K 
s 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Tratinčica” Brinje,  

održane 30. rujna 2019. godine s početkom u 14,00 sati  
u prostorijama Vrtića 

 
Sjednici su nazočni: 
Jurica Jotić, mag.paed., predsjednik Upravnog vijeća 
Zorica Krznarić, članica ispred osnivača 
Nada Fumić, članica ispred osnivača 
Marija Draženović, članica ispred roditelja 
Ružica Perković, ravnateljica Dječjeg vrtića  
 
Sjednici nije nazočna Danijela Matičić, članica ispred odgojitelja, opravdala 
izostanak 
 
         Pošto je konstatirano da su sjednici Upravnog vijeća nazočna četiri člana i da 
se mogu donositi pravovaljane odluke, predsjednik g.Jotić pozdravio je ravnateljicu 
gđu.Ružicu Perković te članove Upravnog vijeća i otvorio 13. sjednicu Upravnog 
vijeća.  

Zatim je predsjednik g. Jotić otvorio raspravu po prijedlogu dnevnog reda. 
          Rasprave nije bilo pa je Predsjednik Vijeća dao na usvajanje dnevni red. 
          Upravno vijeće je jednoglasno, s 4 glasa ZA, usvojilo slijedeći  
 

D N E V N I     R E D 
1.Usvajanje Zapisnika s 12.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“  
   Brinje. 
2.Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje za pedagošku godinu  
   2019/20. 
3.Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu  
   2019/20. 
4.Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za odgojitelja.  
5.Razno. 
 
 Nakon što je Dnevni red jednoglasno usvojen prešlo se na razmatranje prve 
točke.  
 
Ad/1.Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
“Tratinčica” Brinje. 
          Predsjednik g.Jotić dao je Zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća na 
raspravu. 
 Rasprave nije bilo pa je dao Zapisnik na glasovanje. 
          Upravno vijeće je jednoglasno, s 4 glasa ZA, usvojilo Zapisnik s 12. 
sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje. 



Tekst Zapisnika prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
Ad/2.Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje za pedagošku 
godinu 2019/20. 
          Obrazlažući predmetnu točku ravnateljica gđa.Perković navodi da je Kurikulum 
rađen po modelu kao i prošle godine. Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i 
naobrazbi isti se mora donijeti budući da se odgoj i obrazovanje djece rane i 
predškolske dobi ostvaruje na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i 
obrazovanje i kurikuluma dječjeg vrtića.  Dalje je gđa.Perković navela da kurikulum 
dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške 
godine, a realizirati će se kroz redoviti program i program predškole. Zatim 
Ravnateljica navodi da vizija Vrtića je provoditi odgoj i obrazovanje te njegu i skrb za 
sigurnost djece predškolske dobi temeljene na poštovanju svakog djeteta, omogućiti 
da se razvija u skladu sa svojim sposobnostima pritom vodeći računa o 
zadovoljavanju potreba svakog djeteta.  

 Misija Vrtića je u suradnji s roditeljima i društvenom zajednicom svako dijete 
pripremiti za odgovoran život u slobodnoj zajednici u duhu razumijevanja, mira, 
ravnopravnosti i prijateljstva.  
        Cilj Vrtića je pomoći djetetu da se razvije u samopouzdana, samostalnu, 
emocionalno senzibilnu, odgovornu, kreativnu i prije svega sretnu i zadovoljnu osobu. 
Ciljevi traže kontinuirano stručno usavršavanje, istraživanje u praksi, promišljanje o 
njezinu unapređivanju te konkretnim aktivnostima i naporima na njezinu mijenjanju u 
vlastitim uvjetima. Teži se tome da se razvije kultura ustanove koja osnažuje zaštitne 
mehanizme i umanjuje rizične čimbenike i okruženje koje je funkcionalno, sigurno, 
razvojno primjereno i poticajno te profesionalne, kompetentne i odgovorne djelatnike.  

 Dalje Ravnateljica navodi da Kurikulum Vrtića je teorijska osnova na kojoj se 
zasniva odgojno-obrazovni rad dječjeg vrtića, predstavlja osobnu iskaznicu vrtića i 
odraz njihove vlastite odgojno-obrazovne filozofije.  Sadrži misiju i viziju, ciljeve, 
vrijednosti, načela, polazišta, definira njihov program rada, smjer profesionalnog 
razvoja i osiguravanje kvalitete vrednovanjem programa i drugih segmenata njihovog 
rada.  

  Kroz obrazlaganje Ravnateljica se posebno osvrnula na inkluziju djece s 
teškoćama u razvoju budući da ove godine imaju troje djece s tim teškoćama pa je 
navela da opredjeljenje njihovog vrtića je uvažavanje različitosti, a to između ostalog  
podrazumijeva i prihvaćanje djece s posebnim potrebama s naglaskom na djecu s 
teškoćama u razvoju kao najranjivije skupine djece. Inkluzija kao vrijednost koju 
njihov vrtić promiče podrazumijeva proces u kojem se djeca s teškoćama, bez obzira 
na stupanj i vrstu teškoća, odgajaju i obrazuju u okruženju sa svojim vršnjacima, to je 
proces stvaranja osjećaja pripadnosti grupi u kojoj dijete s teškoćama boravi. Inkluzija 
se temelji na načelu da svaki pojedinac pripada društvu kojem na vlastiti način 
pridonosi, ona promovira toleranciju, pretpostavlja preobrazbu i promjenu cjelokupne 
zajednice, a ne samo odgojno-obrazovnih institucija. Rad u uvjetima inkluzije 
podrazumijeva pristup usmjeren na dijete, njegove interese, sposobnosti, vještine i 
potencijale, a ne na njegove teškoće. Kakvoća uključenosti i napretka djece s 
teškoćama ovisna je o senzibilitetu odgojitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i 
osnivača predškolskih ustanova za potrebe ove djece.   

Sukladno tome djecu s teškoćama u razvoju uključuju u redovne skupine, 
potiču odgojitelje na kontinuirano stručno usavršavanje, prilagođavaju prostor 
specifičnim potrebama te djece, poštujući norme Državnog pedagoškog standarda, 



izrađuju individualne odgojno-obrazovne programe za svako dijete s teškoćama te 
posebnu pažnju pridaju suradnji s roditeljima te djece.   
 

 Na kraju obrazlaganja Ravnateljica je kazala da cilj redovitog programa je 
osigurati kvalitetne uvjete za optimalan razvoj djece od navršene jedne godine do 
polaska u školu i pomoći roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djece te da kao 
nadopuna obiteljskom odgoju brinemo o čuvanju zdravlja, emocionalnoj stabilnosti, 
razvoju samostalnosti, kreativnosti i intelektualnih sposobnosti njihove djece.  

 Što se tiče programa predškole Ravnateljica je kazala da je to obvezni 
program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu 
školu. U Vrtiću se za djecu polaznike redovnog programa (u godini prije polaska u 
osnovnu školu) program predškole provodi u sklopu redovitog programa, dok se za 
djecu koja nisu polaznici redovnog programa organizira kao kraći program u trajanju 
od 250 sati. 
          Nakon obrazlaganja Ravnateljice, predsjednik g.Jotić otvara raspravu po ovoj 
točki. 
          Rasprave nije bilo pa je Predsjednik dao na glasovanje 2. točku dnevnog reda. 
          Upravno vijeće je jednoglasno, s 4 glasa ZA, donijelo 

Kurikulum Dječjeg vrtića“Tratinčica“Brinje za pedagošku godinu 2019./20. 
Tekst Kurikuluma prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
Ad/3.Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 
godinu 2019/20. 

Izvjestiteljica po ovoj točki također je ravnateljica Vrtića gđa.Perković.  
U uvodnom dijelu gđa.Perković navodi da je Godišnji plan i program rada 

rađen po istom modelu kao i prošlogodišnji te će isti ukratko obrazložiti s obzirom da 
je isti dat u materijalima za ovu sjednicu.  

Dalje gđa Perković navodi da je Godišnji plan povezan s Kurikulumom te 
obrađuje slijedeće cjeline: 

2.materijalni uvjeti  
3.njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece 
4.odgojno-obrazovni rad 
5.stručno usavršavanje odgojnih djelatnika 
6.suradnja s roditeljima 
7.suradnja s vanjskim ustanovama 
8.vrednovanje programa 
9.godišnji plan ravnatelja 
          Ravnateljica navodi da je pedagoška godina započela s radom 02.09. i u 
Vrtiću je organiziran rad u dvije  odgojno-obrazovne skupine:-jedna mješovita jaslička 
(1-3 godine) 5-ero djece i jedna mješovita vrtićka (3 godine do škole)-21 dijete. 
Djelatnici Vrtića su: Ružica Perković – odgojitelj, obavlja i poslove ravnatelja, Danijela 
Matičić – odgojitelj, Marina Vranić - socijalni pedagog - radi na poslovima odgojitelja, 
Ivana Perković – gimnazija, radi na poslovima odgojitelja - zamjena za bolovanje, 
Ružica Fumić, kuharica-spremačica, Antonija Ugarković, odgojitelj - bolovanje 
Administrativno-knjigovodstvene poslove obavlja Knjigovodstvene usluge, vl.Ruža 
Blažanin, Brinje.  
 Radno vrijeme vrtića je od 6,30 -15,30 sati što zadovoljava potrebe roditelja. 
 Zatim Ravnateljica navodi da odgojno-obrazovni rad odvijat će se prema 
Programskom usmjerenju za odgoj i pripremu predškolskog djeteta za školu. 



Ciljevi odgojno-obrazovnog rada predškole su sljedeći: 
-razvijati kod djeteta osjećaj sigurnosti i samopouzdanja 
-poticati stvaranje i održavanje pozitivne slike o sebi, svojim 
osobitostima,mogućnostima te sadašnjim i budućim postignućima 
-poticati kod djeteta optimistično doživljavanje života i temeljno povjerenje u okolinu i  
sebe 
-kroz odgojno-obrazovni rad utjecati na razvoj spoznaje da je voljeno, zbrinuto i 
prihvaćeno te sigurno i izvan obitelji u skupini od odgojitelja, od druge djece i drugih  
ljudi s kojima je u doticaju 
-poticati dijete da zna sve više činiti za sebe ali i suosjećati  s drugima, družiti se, 
pomagati, sudjelovati u aktivnostima vrijednim za njega i njegovu skupinu 
-pomagati djetetu da raste i razvija se iako povremeno ne uspijeva u nečemu te da 
nauči prihvaćati određena ograničenja 
-razvijati kod djeteta samostalnost i kompetenciju, ovladavanje ponašanjima, 
postupcima, radnjama, vještinama 
-kroz samokontrolu ponašanja rješavati sukobe na miran način 
 Vezano za materijalne uvjete rada Ravnateljica je kazala da tijekom protekle 
pedagoške godine izvršena je energetska obnova vrtića u vrijednosti 1.212,335 kn. 
Sredstva za ovaj projekt pristigla su iz nekoliko ministarstava i fondova dok je 
financijsku konstrukciju zatvorila Općina Brinje. Radovi se odnose na izmjenu 
stolarije, podova, fasade i centralno grijanje. Ministarstvo za demografiju, obitelj, 
mlade i socijalnu politiku odobrilo je 151.116,00 kn za uređenje okoliša vrtića. 
Postavljena je  ograda oko vrtića, uređene su  staze i zasađeni čempresi. Općina je 
kupila susjedno zemljište za potrebe Vrtića na kojem se planira izgradnja igrališta, 
parkirališta te sadnja voćnjaka. 
  Što se tiče provođenja njege i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece Ravnateljica 
je kazala da godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje na 
području njege i brige za zdravlje djece isto kao i brige za tjelesni rast i razvoj 
provodit će se kroz održanje postignutog standarda i povećanje kvalitete svih 
sudionika procesa. Plan provedbe vezan uz njegu, tjelesni rast i razvoj baziran je na: 

1. Zdravstvenoj zaštiti djeteta 
2. Prehrani djeteta 
3. Higijensko-tehničkim uvjetima 
4. Sigurnosti djeteta 
5. Vođenje zdravstvene dokumentacije 

Zatim Ravnateljica navodi da odgojno - obrazovni rad odvijat će se u jednoj 
mješovitoj odgojno-obrazovnoj skupini. U odgojno obrazovnom radu usmjereni su na 
primjenu Programskog usmjerenja te su sve bitne zadaće bazirane na tim načelima.  
Poštujući razvojne mogućnosti djeteta u različitim dobnim skupinama planirat će se i 
razrađivati tjedne i tromjesečne zadaće. Uz navedeni redovni program provodit će se 
i program predškole u trajanju 250 sati. 

Po pitanju stručnog usavršavanja odgojnih djelatnika Ravnateljica navodi da 
cilj stručnog usavršavanja bit će usmjeren na promišljanje suvremenih načina i 
osiguravanje uvjeta za daljnje stručno usavršavanje odgojitelja i ostalih radnika. Bitne 
zadaće koje će se provoditi su: podržavanje razvoja osobnih potencijala i jačanje 
stručne kompetencije odgojitelja kroz edukacije, iskustveno učenje i timski rad na 
istraživanju i unapređivanju odgojne prakse te poticanje kontinuiranog izgrađivanja 
prepoznatljive kulture vrtića.  

Što se tiče suradnje s roditeljima Ravnateljica je navela da bitni zadaci 
suradnje s roditeljima su: 



-ostvariti partnerski odnos s roditeljima, 
-pružiti potporu, pobuditi povjerenje roditelja u ustanovu, 
-obogatiti kvalitetu komunikacije na relaciji vrtić-obitelj, 
-povećanje stručnih kompetencija odgojitelja u području rada s roditeljima, 
-poticati roditelje na sudjelovanje u aktivnostima Vrtića, 
-promicati duh i načela odgoja za demokraciju, građansko društvo, a posebno prava   
 djeteta. 

Dalje Ravnateljica navodi da i ove godine suradnja s vanjskim ustanovama 
realizirati će se sa: 
1.Općinom Brinje 
2.Zavodom za javno zdravstvo Ličko-senjske županije-Gospić 
3.Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta 
4.Agencijom za odgoj i obrazovanje 
5.Službom županijske sanitarne inspekcije-ispostava Otočac 
6.Službom za društvene djelatnosti pri Uredu državne uprave u LSŽ 
7.Župnim uredom, te će se nastaviti suradnju s osnovnom školom Luka Perković, 
DVD-om, pekarnom  Josan, vrtićima Ličko-senjske županije i šire, Dom zdravlja 
Otočac – Ambulante Brinje – posjet stomatologu i posjet liječniku opće prakse. 
   Na kraju obrazlaganja Ravnateljica je kazala da što se tiče godišnjeg plana 
ravnatelja isti je sačinjen temeljem naprijed navedenih sadržaja, odnosno u njemu su 
razrađene aktivnosti o kojima ravnatelj mora voditi brigu, a kroz godišnji plan rad 
Upravnog vijeća razrađene su teme o kojima će Upravno vijeće raspravljati. 
          Nakon obrazlaganja Ravnateljice, predsjednik g.Jotić otvorio je raspravu po 
ovoj točki. 
          Rasprave nije bilo pa je Predsjednik dao na glasovanje Godišnji plan i 
program rada. 
          Upravno vijeće je jednoglasno, s 4 glasa ZA, usvojilo 

Godišnji plan i program rada u pedagoškoj godini 2019./20. 
Tekst Godišnjeg plana i programa prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni 
dio. 
 
Ad/4.Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za odgojitelja.  

Ravnateljica navodi da u zadnje vrijeme učestalo moraju raspisivati natječaj. 
Po zadnjem natječaju Upravno vijeće na prošloj sjednici donijelo je Odluku o izboru 
odgojitelja na radno mjesto - odgojitelj predškolske djece, jedan izvršitelj, na 
određeno vrijeme do povratka djelatnice Antonije Ugarković sa porodiljnog dopusta. 
Na radno mjesto odgojitelja primljena je  Marina Vranić – socijalni pedagog. 
 Međutim, mora se raspisati ponovno  natječaj za prijem u radni odnos 
odgojitelja i to jedan odgojitelj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu do 31. kolovoza 2020. godine jer je Ivana Perković primljena u 
radni odnos bez natječaja na dva mjeseca što je zakonom dozvoljeno.  
Zatim je Ravnateljica kazala da uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su definirani 
člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) 
te člankom 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju 
stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).  
Nadalje Ravnateljica je kazala da kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri 
zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu 
na natječaj dužni su još priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. 
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih 



obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su 
navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. 
       Sukladno članku 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 
69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
 Na kraju obrazlaganja Ravnateljica je kazala da će natječaj biti objavljen na 
stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenim stranicama Vrtića i 
oglasnoj ploči Vrtića.  
 Predsjednik g.Jotić otvara raspravu. 
 Rasprave nije bilo pa je dao 4. točku dnevnog reda na glasovanje.  
          Upravno vijeće je jednoglasno, s 4 glasa ZA, donijelo 
 

O D L U K U  
o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos ODGOJITELJA (M/Ž) 

I 
 Dječji vrtić „Tratinčica“ Brinje raspisat će natječaj za prijem u radni odnos 
ODGOJITELJA (M/Ž) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu - jedan (1) 
izvršitelj/ica do 31.08.2020. godine. 

  
II 

 Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice biti će definirani prema članku 24. 
Zakona o predškolskom odgoju (NN 10/97, 107/07, 94/13) te članka 2. Pravilnika o 
vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih 
djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). 

III 
 Zadužuje se ravnateljica Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje gđa.Ružica Perković 
da provedbu postupka raspisivanja i objave natječaja. 

IV 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
Ad/5.Razno. 
 Pod ovom točkom gđa.Marija Draženović, članica ispred roditelja postavila je 
pitanje da li se ima u planu uvođenje engleskog jezika u Vrtić, te uvođenje 
vjeronauka. Također je kazala da su roditelji skrenuli pažnju na toplomjer s živom te 
da treba kupiti novi. 
 Odgovarajući na pitanja Ravnateljica je kazala: 
-što se tiče uvođenja engleskog jezika u Vrtić treba vidjeti koliko ima zainteresiranih 
jer za grupu najmanje treba 10 djece, a prije svega treba ishoditi suglasnost 
nadležnog Ministarstva. 
-što se tiče uvođenja vjeronauka Ravnateljica je istakla da je mišljenja da nema 
potrebe jer s obzirom na dob djece oni dosta rade po tom pitanju s djecom. Kroz 
odgojno-obrazovni rad od mjeseca listopada Dan kruha pa sve do lipnja – Dana 
Vrtića Svetog Ante s djecom se radi i obilježavaju se svi blagdani. Za jedno i drugo 
može se provest anketa pa će se vidjeti koliko ima zainteresiranih. 
-što se tiče toplomjera, kupiti će se novi.  
 
 
 
 
 



 
 Pošto se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik je zaključio raspravu pod 
točkom Razno. 
  
Sjednica završila s radom u 15,30. 
 
Zapisničar: 
Zorica Krznarić 
 
                                                                                          P R E D S J E D N I K  
 
                                                                                               Jurica Jotić, mag.paed.  
 
  



 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


