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Brinje, 02.10.2020. 

 

 Na temelju čl.10.st.11.Poslovnika o radu Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje 

 

     SAZIVAM 

 

23.sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje. Sjednica  će se održati u prostorijama 

vrtića 05.10.2020.godine s početkom u 14,00 sati. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red: 

 

01. Usvajanje Zapisnika sa 22.sjednice Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje 

02. Donošenje  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje 

03. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za asistenta-pomoć djeci s poteškoćama 

04. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja na određeno radno vrijeme 

05. Razno 

 

 

 

 

 

S poštovanjem, 

        Predsjednik Upravnog vijeća: 

        Jurica Jotić, mag.paed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BRINJE 
DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA” BRINJE 
UPRAVNO VIJEĆE  
KLASA:601-01/20-01/22 
URBROJ:2125/44-20/02 

Z A P I S N I K 
s 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Tratinčica” Brinje,  

održane 25.09.2020. godine s početkom u 13,30 sati  
u prostorijama Vrtića 

 
Sjednici su nazočni: 
Jurica Jotić, mag.paed., predsjednik Upravnog vijeća 
Zorica Krznarić, članica ispred osnivača 
Nada Fumić, članica ispred osnivača 
Danijela Matičić, članica ispred odgojitelja 
Ružica Perković, ravnateljica Dječjeg vrtića  
Sjednici nije nazočna: 
Marija Draženović, članica ispred roditelja, 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 22. 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, sa 4 glasa ZA, usvojilo slijedeći  

D N E V N I     R E D 
1.Usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“  
   Brinje. 
2.Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje za pedagošku godinu  
   2020./2021. 
3.Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića  
   „Tratinčica“ Brinje za pedagošku godinu 2020./2021. 
4.Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje za  
   period od 01.01.2020.-30.06.2020. 
5.Donošenje Prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg  
   vrtića „Tratinčica“ Brinje. 
6.Razno. 
 
 Nakon što je Dnevni red jednoglasno usvojen prešlo se na razmatranje prve 
točke.  
 
Ad/1.Usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
“Tratinčica” Brinje. 
          Predsjednik g.Jotić dao je Zapisnik s 21. 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 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje. 



Ad/2.Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje za pedagošku 
godinu 2020./2021. 
          Ravnateljica gđa.Perković ukratko je obrazložila Kurikulum za pedagošku 
godinu 2020./2021., budući da su članovi Vijeća kroz materijale upoznati s ovom 
točkom. Ravnateljica je kazala da je Kurikulum rađen po modelu kao i prošle godine, 
a 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 gđa.Perković navodi da Kurikulum Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje je  
teorijska osnova na kojoj se zasniva odgojno-obrazovni rad dječjeg vrtića, predstavlja 
osobnu iskaznicu vrtića i odraz njihove vlastite odgojno-obrazovne filozofije.  Sadrži 
njihovu misiju i viziju, ciljeve, vrijednosti, načela, polazišta, definira program rada 
Vrtića, smjer profesionalnog razvoja i osiguravanje kvalitete, vrednovanjem programa 
i drugih segmenata njihovog rada.  
          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 2020./21. 
Tekst Kurikuluma prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
Ad/3.Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića  
„Tratinčica“ Brinje za pedagošku godinu 2020./2021. 

Izvjestiteljica po ovoj točki također je ravnateljica Vrtića gđa.Perković.  
Ravnateljica 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: 
1.ustrojstvo rada 
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) 12-ero djece i jedna mješovita vrtićka (3 godine do škole)-19 djece. Opći 
cilj odgojno-obrazovnog rada i ove pedagoške godine biti će planiranje, provođenje i 
vrednovanje odgojno-obrazovnog procesa sukladno humanističkom, razvojnom i 
integriranom pristupu uz zadovoljavanje prava i potreba svih sudionika odgojno-
obrazovnog procesa. 
Iz općeg cilja odgojno-obrazovnog rada za ovu pedagošku godinu proizlaze sljedeće 
opće zadaće: 
-promišljanje, planiranje, provođenje i vrednovanje suvremenih teorijskih postavki u 
odgojno-obrazovnom radu s djecom; 



-stvaranje razvojno-poticajnog okruženja koje promiče prava djeteta, zadovoljava i 
uvažava potrebe djeteta te potiče stvaralaštvo, kreativnost, aktivno i stvaralačko 
učenje; 
-poticanje unapređivanje kvalitete djetetova života u cjelini uz pravovremeno 
zadovoljavanje dječjih prava i potreba; 
-unaprjeđivanje rada s djecom s poteškoćama u razvoju s posebnim naglaskom na 
razvoj i učenje svih uključenih subjekata( odgojitelji, roditelji,vanjski stručni suradnici), 
a sve zbog stvaranja promišljenog poticajnog okruženja za zadovoljavanje 
individualnih potreba djece; 
-unapređivanje suradnje i razvoj partnerstva s roditeljima zbog stvaranja zajedničkog 
sustava za podršku rastu i razvoju djece u izvan obiteljskom okruženju. 
          Nakon obrazlaganja Predsjednik otvora 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 za pedagošku godinu 2020./2021. 
Tekst Godišnjeg plana i programa prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni 
dio. 
 
Ad/4.Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ 
Brinje za period od 01.01.2020.-30.06.2020. 
 Obrazlažući 4. točku dnevnog reda Ravnateljica je kazala da je iz Izvješća 
vidljivo da je ostvareno 10%više od planiranih prihoda. Prihod iz proračuna JLSP za 
redovnu djelatnost ostvaren je 7%  više u odnosu na plan, a prihodi od participacije 
roditelja  64% u odnosu na plan. Glavni razlog  smanjenog ostvarenja ovih prihoda je  
epidemija Covid 19 jer je vrtić  neko vrijeme radio smanjenim kapacitetom pa  za taj 
period nisu ostvareni očekivani prihodi. Također jedan od razloga su razni popusti na 
participacije (veći broj djece iz jedne obitelji, izbivanje djece i smanjenje naknade 
zbog dužih izostajanja, kraći boravak zbog nespavanja isl).  
Preneseni prihodi iz  proračuna u iznosu od 130.000,00 strogo su namjenski primici 
koji su se koristili  za gradnju parkinga uz dječji vrtić. Prihodi iz Općinskog proračuna 
u iznosu od 80.983,34 kn su namjenski i korišteni za gradnju parkinga za potrebe 
vrtića. 

Obrazlažući rashode Ravnateljica je navela da su rashodi ostvareni u iznosu  
87% od  planiranih. Plaće ukupno s porezima i doprinosima su veće  za 0,48 % od 
plana. Osim troškova režija gotovo svi ostali troškovi su manji od plana, razlog je 
epidemiološka situacija kad je ustanova dio obračunskog razdoblja radila smanjenim 
kapacitetom što je rezultiralo smanjenje troškova. 

Odnos financiranja: 
Ako se u vrtiću nalazi u prosjeku 27 djece onda je odnos financiranja:   

trošak po jednom djetetu  (ukupni troškovi bez nabave opreme)  
351.799,50 :27=13.029,61 za šest mjeseci  odnosno 2.171,60 kn trošak po djetetu za 
jedan mjesec.  

Ako je participacija za jedan mjesec 550,00 kn onda roditelj financira    
boravak sa 25,32 % a osnivač sa 74,68 %. S obzirom da se primjenjuju razni popusti 
na boravak djeteta za 27 djece je uplaćeno 48.662,50 kn onda ispada da je roditelj 
financirao  300,38 kn mjesečno odnosno   13,832 %. Osim raznih popusta na ovakav 
odnos utječe i činjenica da je ustanova radila smanjenim kapacitetom te je manji 
iznos uplaćenih participacija. 



Na kraju obrazlaganja Ravnateljica je kazala da su prihodi ostvareni u iznosu 
od 361.676,16 kn, a rashodi   351.799,50 kn. Višak prihoda iznosi 9.876,66  kn. 

Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik g.Jotić je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao na glasovanje Financijsko izvješće za period od 

1.1.2020.- 30.6.2020. 
          Upravno vijeće je jednoglasno, s 4 glasa ZA, usvojilo 

Financijsko izvješće za period od 1.1.2020.- 30.6.2020.godine 
Tekst Izvješća prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
Ad/5.Donošenje Prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje. 
 Ravnateljica navodi da je razgovarala sa Načelnikom i upoznala ga sa 
situacijom u Vrtiću vezano za rad s djecom s poteškoćama u razvoju –Downov 
sindrom odnosno potrebama da se zaposli asistent/pomoćnik u radu s tom djecom. 
Budući da to radno mjesto nije predviđeno u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada isto se mora uvrstiti, a kako je do sada Vrtić već imao dvije izmjene 
Pravilnika pripremio se novi u koji su uvrštene sve te izmjene. S obzirom da je jako 
teško zaposliti odgojitelja Ravnateljica je navela da je u Pravilnik stavljeno radno 
mjesto odgojitelj – pripravnik, odgojitelj ili učitelj u programu predškole te se za 
asistenta traži SSS. 
 Predsjednik otvara raspravu te navodi da je ovo ustvari pročišćeni tekst 
Pravilnika. 

Rasprave nije bilo pa je dao na glasovanje 5. točku dnevnog reda. 
          Upravno vijeće je jednoglasno, s 4 glasa ZA, donijelo 

P R I J E D L O G  
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  

Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje 
Tekst Prijedloga Pravilnika prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 
Ad/6.Razno. 
 Pod ovom točkom Ravnateljica je ponovno istaknula poteškoće s radom i 
boravkom djece u Vrtiću s poteškoćama u razvoju – Downov sindromom. To su djeca 
s većim stupnjem oštećenja i njih dvojica ne mogu biti u istoj grupi pa su razdvojeni 
jedan u jasličku, a drugi u mješovitu. Boravak djeteta s takvim poteškoćama u 
jasličkoj skupini nije primjeren jer tamo borave djeca od 1-3 godine. Budući da je s 
njima jako teško raditi i funkcionirati razmišlja se o tome da jedan boravi u Vrtiću tri 
dana, a drugi dva, pa onda slijedeći tjedan obrnuto. Ravnateljica je još kazala da 
ukoliko se na natječaj kad se raspiše za asistenta nitko ne javi morat će se u 
rješavanje ovog problema uključiti roditelji, Upravno vijeće, Načelnik kako bi se neke 
stvari definirale i donijelo najoptimalnije rješenje.  
 

Predsjednik Upravnog vijeća zahvalio se svima na radu te u 15,00 sati 
zaključio 22. sjednicu Upravnog vijeća. 
 
Zapisničar: 
Zorica Krznarić 
                                                                                          P R E D S J E D N I K  
 
                                                                                               Jurica Jotić, mag.paed.  
 


