
        DJEČJI VRTIĆ „IVANČICA ORIOVAC“ 
 LUKE ILIĆA BB, 35250 ORIOVAC 
        OIB: 94993919930 
        MBS:04485866 
        IBAN:HR9723400091110765659 
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        Email: vrtic.oriovac@gmail.com 

 

 

IZVJEŠĆE 

s 8. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ održane 28.01.2021. s početkom u 

13.00 sati u vijećnici općine Oriovac. 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 7.sjednice 

2. Odluka o odabiru kandidata po raspisanom natječaju za ravnatelja /icu u DV 

“Ivančica Oriovac“ 

3. Tehnički pregled, organizacija rada i podnošenje zahtjeva Upravnom odjelu za 

obrazovanje, šport i kulturu te ishođenje Rješenja o ispunjenosti uvjeta za 

početak rada nadograđenog dijela vrtića 

4. Donošenje odluke o imenovanju Kristine Čeliković voditeljicom podružnice DV „Ivančica Oriovac“ u 

Brodskom Stupniku. 

5. Razno 

 

ZAKLJUČCI I ODLUKE 

- usvojen zapisnik s 7.sjednice Upravnog vijeća 

- donesena odluka o odabiru kandidata po raspisanom natječaju prijedlog za ravnatelja/icu DV 

„Ivančica Oriovac“ je Blanka Stažić 

- Tehnički pregled, organizacija rada i podnošenje zahtjeva Upravnom odjelu za 

obrazovanje, šport i kulturu te ishođenje Rješenja o ispunjenosti uvjeta za 

početak rada nadograđenog dijela vrtića – dogovorene smjernice i postupak pripreme dokumentacije 

i koji se sve još radovi moraju odraditi u vrtiću kako bi dobili potrebne dozvole za otvaranje 

proširenog dijela vrtića. 

- donesena odluka o imenovanju Kristine Čeliković voditeljicom podružnice DV „Ivančica Oriovac“ u 

Brodskom Stupniku. 
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IZVJEŠĆE 

s 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“, odžane 27. travnja 2021. godine s 

početkom u 13:00 sati u Vijećnici općine Oriovac. 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća 

2. Odluka o raspisivanju Upisa u DV „Ivančica Oriovac“ za pedagošku godinu 

2021./2022. 

3. Raspisivanje natječaja za zamjenu djelatnica na bolovanju 

4. Različito 

 

ZAKLJUČCI I ODLUKE 

- usvojen zapisnik s 9.sjednice Upravnog vijeća 

- donesena odluka o raspisivanju Upisa u DV „Ivančica Oriovac“ za pedagošku godinu 2021./2022. 

redovani programi i programi predškole 

- donesena odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu djelatnice na porodiljnom  
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IZVJEŠĆE 

s 11. on line sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“, odžane 10. lipnja 2021. 

godine  u vremenskom periodu od 8:00h do 13:00h putem e-maila vrtic.oriovac@gmail.com  

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća 

2. Prijedlog upisa u Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ 

 

ZAKLJUČCI I ODLUKE 

- usvojen zapisnik s 10.sjednice Upravnog vijeća 

- donesena je odluka o upisu djece u Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ za pedagošku godinu 2021./2022. 

redovni programi i programi predškole. Jednoglasno je usvojen prijedlog upisnog povjerenstva, a lista 

upisane djece u matičnom i u područnom objektu je sastavni dio odluke o upisu za pedagošku godinu 

2021./2022. 
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IZVJEŠĆE 

s 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“, odžane 01. srpnja 2021. godine  u 

10:00 sati u područnom vrtiću u Brodskom Stupniku, Stjepana Radića 37.  

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 11. on line sjednice Upravnog vijeća 

2. Prijedlog III. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“. 

3. Svečana obnova statusa EKO ŠKOLE i podizanje zastave u područnom objektu 

u Brodskom Stupniku 

4. Različito 

ZAKLJUČCI I ODLUKE 

- usvojen zapisnik s 11. on-line sjednice Upravnog vijeća 

- donesena je odluka: prijedlog III. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutranjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječeg vrtića „Ivančica Oriovac“ i šalje se na suglasnost Osnivaču. (tekst prijedloga III. Izmjena i 

dopuna Pravilnika je sastavni dio odluke. 

-tražena suglasnost za zapošljavanje: 3 odgojitelja na 1 godinu u matični objekt vrtića, 2 odgojitelja na 

neodređeno u matični objekt vrtića, 1 pomoćni kuhar na neodređeno vrijeme, 1 voditelj EU projekta 

na određeno vrijeme. 

- predstavljen je projekt EKO ŠKOLA koji se provodi u dječjem vrtiću i svečano obilježena obnova 

statusa uz podizanje eko zastave u područnom objektu u Brodskom Stupniku. 
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IZVJEŠĆE 

s 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“, održane 25. kolovoza 2021. godine  u 

13:00 sati u matičnom vrtiću u Oriovcu, Luke Ilića bb 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća 

2. Odluka o odabiru kandidata po raspisanom natječaju za izbor 3 odgojiteljice određeno vrijeme, 

pomoćnog kuhara neodređeno vrijeme i voditelja EU projekta određeno vrijeme 

3. Odluka o raspisivanju Upisa u program Predškole u općinama Bebrina i Donji 

Andrijevci i raspisivanju natječaja za radna mjesta: 2 odgojitelja/ice predškolske djece na 

neodređeno, puno radno vrijeme redovan program, 3 odgojitelja/ice predškolske djece na određeno 

puno radno vrijeme program predškole u općinama Bebrina, Oriovac i Donji Andrijevci i 1 

spremač/ica na neodređeno, puno radno vrijeme u matičnom objektu u Oriovcu. 

4. Različito 

ZAKLJUČCI I ODLUKE 

- usvojen zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća 

- Donesena Odluka o odabiru kandidata po raspisanom natječaju za izbor 3 odgojiteljice, 

pomoćnu kuharicu i voditelja EU projekta 

 pomoćna kuharica – Bionda Josipa 

 odgojiteljice: Karanović Anita, Fatović Ana i Kekez Dora 

 voditeljica EU projekta: Dražić Ana 

3. Donesena Odluka o raspisivanju Upisa u program Predškole u općinama Bebrina i Donji 

Andrijevci i  donesena odluka o raspisivanju natječaja za popunu radnih mjesta: 2 odgojitelja/ice na 

neodređeno puno radno vrijeme u matičnom objektu u Oriovcu, 3 odgojitelja/ice na određeno puno 

radno vrijeme u programima predškole općina: Oriovac, Bebrina i Donji Andrijevci i 1 spremač/ica na 

neodređeno puno radno vrijeme u matičnom objektu u Oriovcu. 

4. Različito:  

- Donesena odluka o produljenju radnog vremena vrtića. 
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IZVJEŠĆE 

s 14. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“, održane 01. listopada 2021. godine  

u 13:00 sati u matičnom vrtiću u Oriovcu, Luke Ilića bb 

    Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Upravnog vijeća  

2. Odluka o odabiru kandidata po raspisanom natječaju za izbor 3 odgojiteljice za rad u programu 

predškole, 2 odgojiteljice na neodređeno i spremačice  

3. Usvajanje godišnjeg Plana i programa DV “Ivančica Oriovac“ za 2021./2022. godinu  

4. Usvajanje financijskog izvješća za razdoblje 01.01. do 30.06.2021. godine 

 5. Različito 

 

ZAKLJUČCI I ODLUKE 

- usvojen zapisnik s 13.sjednice Upravnog vijeća 

- donsene Odluke o odabiru kandidata za radna mjesta 

Odgojiteljice program predškole općine Oriovac, Bebrina i Donji Andrijevci: 

 Vinković Mija 

 Gecan Andrea 

 Zmajić Vesna 

Odgojiteljice neodeđeno puno radno vrijeme matični objekt Oriovac: 

 Olujević Jelena 

 Živatović Matea 

Spremačica, neodređeno puno radno vrijeme matični objekt Oriovac: 

 Prčić Vesna 

- usvojen Godišnji Plan i program Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ za 2021./2022. godinu. 

 - usvojen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine  
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IZVJEŠĆE 

s 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“, održane 29. studenog 2021. godine  

putem e-maila vrtic.oriovac@gmail.com ili telefonski 035/409-787 u vremenskom periodu od 8-12 h. 

    Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća 

2. Usvajanje i donošenje rebalansa financijskog plana dječjeg vrtića za 2021. godinu 

3. Usvajanje i donošenje prijedloga financijskog plana dječjeg vrtića za 2022. sa projekcijama 

za 2023. i 2024. godinu 

4. Donošenje odluke za raspisivanje natječaja za radno mjesto zdravstvena voditeljica, ugovor o radu 

na neodređeno, nepuno radno vrijeme 

5. Prijedlog izmjene ekonomske cijene vrtića, donošenje odluke i slanje na suglasnost Osnivaču 

6. Izmjena i dopuna postojećeg pravilnika ili donošenje prijedloga novog pravilnika o načinu i 

uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni vrtića 

7. Različito 

ZAKLJUČCI I ODLUKE 

- usvojen zapisnik s 14.sjednice Upravnog vijeća 

- usvojen i donesen rebalans financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ za 2021. godinu 

- usvojen prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ za 2022. sa projekcijama za 

2023. i 2024. godinu i šalje se na suglasnost Osnivaču 

- donesena odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto zdravstvena voditeljica, ugovor o radu na 

neodređeno, nepuno radno vrijeme 

- usvojen prijedlog i donesena odluka izmjene ekonomske cijene vrtića i prosljeđuje se Osnivaču na 

suglasnost 

 - usvojen prijedlog i donesena odluka o prijedlogu novog Pravilnika o načinu i uvjetima sudjelovanja 

roditelja u cijeni vrtića i šalje se na suglasnost Osnivaču. 

 

PRIJEDLOG PRAVILNIKA TEKST-PRILOG: 

Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 

94/13, 98/19), i članka _____ Statuta općine Oriovac, Općinsko vijeće općine Oriovac na __ sjednici 

održanoj _________ 2021.godine donosi 

 

 

P R A V I L N I K 

O NAČINU I UVJETIMA SUDJELOVANJA RODITELJA 

U CIJENI PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA „IVANČICA ORIOVAC“ 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „ 

Ivančica Oriovac“. 
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Članak 2. 

Roditelj neposredni korisnik usluga dužan je sudjelovati u cijeni programa dječjeg vrtića, koje koristi 

njegovo dijete, ovisno o vrsti i trajanju programa. 

 

Članak 3. 

Program dječjeg vrtića organizira se u pravilu u pet radnih dana tjedno osim za vrijeme praznika. 

Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ ima pravo  posebnog organiziranja programa za vrijeme lipnja, srpnja i 

kolovoza, te u drugim posebnim okolnostima, u skladu s pedagoškim načelima i interesima 

organizacije rada u zadovoljavanju utvrđenih potreba za programima predškolskog odgoja. 

 

Članak 4. 

Ekonomska cijena vrtića iznosi 1.790,00kn za 10-satni program, 1.432,00 kn za 5-6 satni program sa 

ručkom i 895,00 kn za 5-6 satni program bez ručka.  

Ekonomsku cijenu programa Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ utvrđuje Općinsko vijeće općine     

Oriovac na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, sukladno Državnom pedagoškom standardu 

predškolskog odgoja i naobrazbe. 

 

Članak 5. 

Roditelji neposredni korisnici usluga Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ sudjeluju u ekonomskoj cijeni 

programa prema prosjeku primanja izraženom u kn po članu obitelji kako je prikazano u tabeli. 

 

REDNI 
BROJ 

PROSJEK PO ČLANU 
KUĆANSTVA  VRTIĆ 10 SATNI 10R 

VRTIĆ 5-6 
SATNI 5 

VRTIĆ 5-6 SATNI SA 
RUČKOM 5R 

1 Do 499 160,00 80,00 128,00 

2 500 do 800 240,00 120,00 192,00 

3 800 do 1200 360,00 180,00 288,00 

4 1200 do 1600 480,00 240,00 384,00 

5 1600 do 2000 640,00 320,00 512,00 

6 2000 >= 730,00 365,00 584,00 

 

Članak 6. 

Pravo na besplatni boravak u jaslicama i redovitim vrtićkim programima (cjelodnevni i poludnevni 

boravak) mogu ostvariti djeca: 

- djeca sa teškim tjelesnim i mentalnim poteškoćama u razvoju na temelju dokumentacije vještačenja 

Centra za socijalni rad, 

- iz obitelji kojima je novčana pomoć Centra za socijalnu skrb jedini izvor prihoda i prihod po članu 

kućanstva ne prelazi 500,00kn, 

- djeca invalida Domovinskog rata s utvrđenim stopostotnim stupnjem invaliditeta temeljem rješenja 

ovlaštene komisije za utvrđivanje stupnja invaliditeta. 

- djeca bez roditelja. 
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Članak 7. 

Roditelji korisnici usluga imaju pravo u kalendarskoj godini na nekorištenje vrtića zbog godišnjeg 

odmora u trajanju od mjesec dana. 

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora roditelj plaća 25 % od iznosa visine svoje uplate. 

Rezervacija mjesta može trajati najviše 1 mjesec za koji roditelj plača 25% cijene programa kojeg 

dijete koristi. 

Za vrijeme posebnog organiziranja programa rada vrtića za vrijeme lipnja, srpnja i kolovoza roditelji 

plaćaju 25% cijene programa za dane kada vrtić nije radio. 

 

Članak 8. 

 

Roditelji s više djece u vrtiću ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa i to: 

- za drugo dijete u vrtiću 50% od cijene određenog programa 

- za svako slijedeće dijete 100% od cijene određenog programa. 

 

Članak 9. 

 

Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića 

- za dijete koje zbog bolesti ne koristi program vrtića 5 dana i duže bez prekida za dane 

bolovanja, roditelj plaća 25% od cijene utvrđenog programa na temelju potvrde liječnika. 

 

Članak 10. 

 

Pravo na oslobođenje od plaćanja iz članka 6. ovog Pravilnika utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

„Ivančica Oriovac“ na temelju dostavljene dokumentacije. 

Pravo na umanjenje sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića iz članka 7- 9 ovog 

Pravilnika utvrđuje ravnateljica Dječjeg vrtića, na temelju odgovarajuće 

dokumentacije. 

Članak 11. 

 

Roditelji korisnici usluga Dječjeg vrtića koji imaju prebivalište izvan Općine Oriovac plaćaju punu 

ekonomsku cijenu boravka djeteta s obzirom na program koji koristi, 

- za drugo dijete u vrtiću 50% od pune ekonomske cijene programa koji koristi. 

- za svako slijedeće dijete 100% od pune ekonomske cijene programa koji koristi. 

 

Članak 12. 

Roditelji korisnici usluga Dječjeg vrtića koji su zaposlenici Dječjeg vrtića i imaju prebivalište u općini 

Oriovac za djecu upisanu u matični objekt i u općini Brodski Stupnik za djecu upisanu u područni vrtić 

plaćaju 50% od cijene određenog programa koje dijete koristi. 

Roditelji korisnici usluga Dječjeg vrtića koji su zaposlenici Dječjeg vrtića i imaju prebivalište izvan 

Općine Oriovac i Brodski Stupnik plaćaju 50% od pune ekonomske cijene programa koji dijete koristi. 
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Članak 13. 

Utvrđene naknade roditelji – korisnici usluga uplaćuju na žiro račun Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ 

najkasnije do 20.og u mjesecu za prethodni mjesec.  

 

Članak 14. 

Dječji vrtić će otkazati pružanje usluge korisniku usluge koji ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 30 

dana od dana dospijeća obveze, a potraživanje će se naplatiti putem suda. 

Dječji vrtić će otkazati pružanje usluga korisniku usluge čije dijete izostaje iz vrtića, a korisnik usluge o 

razlogu izostanka ne izvijesti u roku od 30 dana od početka izostanka. 

Dječji vrtić će otkazati pružanje usluge korisniku usluge koji se ne pridržava kućnog reda i radnog 

vremena Ustanove. 

Dječji vrtić će otkazati pružanje usluge korisniku usluge ako dolazi po dijete u alkoholiziranom stanju, 

ometa odgojno – obrazovni rad i uznemirava djecu i radnike Ustanove. 

 

Članak 15. 

Dječji vrtić i roditelj sklapaju Ugovor o međusobnim pravima i obvezama. 

Ako roditelj – korisnik usluge ispisuje dijete iz vrtića dužan je podmiriti troškove do dana ispisa, a 

potpisom ispisnice u vrtiću i podmirenjem zadnjeg zaduženja korištenja usluge vrtića prestaju prava i 

obveze korisnika usluga. 

Ako roditelj – korisnik usluga ispisuje dijete iz vrtića, dužan je o tome obavijestiti pismenim putem 

najmanje 15 dana prije ispisivanja djeteta. Korisnik programa dužan je vrtiću podmiriti troškove do 

dana ispisivanja djeteta.  

 

Članak 16. 

Visina naknade roditelja u pojedinom programu utvrđuje se na temelju dostavljenih potvrda o visini 

prosječnih prihoda po članu obitelji. 

Pri upisu djeteta u vrtić roditelji dostavljaju potvrde o visini prosječnih prihoda za zadnja 3 (tri) 

mjeseca koji prethode upisu. 

 

Članak 17. 

   Visina prihoda po članu obitelji dokazuje se : 

- potvrdom o prosječnoj plaći oba roditelja za zadnja 3 mjeseca koji prethode upisu u vrtić. 

U prihode se uračunavaju dječji doplatak i alimentacija. 

Roditelji- korisnici usluga koji su vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva, samostalne radnje, osnivači 

ili suosnivači poduzeća, samostalni poljoprivrednici i svi koji ostvaruju prihod od samostalne 

djelatnosti dostavljaju potvrdu o ostvarenom prihodu za proteklu godinu. 

Na one koji nemaju prihod osnovica za obračun iznosi 1 (jedna) minimalna plaća. 

Roditelji- korisnici usluga od kojih jedan ili oba ostvaruju prihod u inozemstvu, plaćaju najvišu cijenu i 

ako ne žele ne moraju dostaviti dokaze o visini svojih primanja u vrtić. 
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Roditelji – korisnici usluga koji su redovni studenti i roditelji volonteri vode se kao zaposleni pri 

prijemu u vrtić. U slučaju da nemaju prihoda plaćaju 50% od pune cijene utvrđenog programa koje 

dijete koristi. Dužni su dostaviti potvrdu o statusu studenta. 

Ako su oba roditelja nezaposlena i prihod po članu kućanstva ne prelazi 500,00kn mogu zatražiti 

korištenje usluge vrtića sukladno odredbama čl.6. ovoga Pravilnika. 

Nezaposleni roditelji dužni su priložiti dokaz o svom statusu -  potvrdu sa HZZ-a da je osoba 

nezaposlena ili potvrdu HZMO-a o radnopravnom statusu. 

 

Članak 18. 

Roditelji/skrbnici su dužni dostaviti  podatke potrebne za obračun sufinanciranja usluge vrtića. Ako 

roditelji ne dostave tražene podatke  ili ih ne žele dostaviti, vrtić će zatražiti  da daju pisanu izjavu da 

ne žele dostaviti navedene dokaze i da su time suglasni da im se obračunava najviši iznos 

sudjelovanja u cijeni programa. 

Vrtić ima pravo provjere dostavljene dokumentacije i prijave u trgovačkom registru. 

 

Članak 19. 

 

Dječji vrtić dužan je na zahtjev osnivača općine Oriovac, izvijestiti: 

- o broju djece koja koriste usluge vrtića i visini sredstava koja uplaćuju, 

- o broju i strukturi djece koja su oslobođena temeljem ovog Pravilnika . 

 

Članak 20. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja 

u cijeni programa dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ Klasa: 022-01/16-01/14, Urbroj: 2178/10-01-16-1 

od 10.03.2016.godine. 

 

Članak 21. 

Ovaj Pravilnik se primjenjuje od 01.01.2022. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ORIOVAC 

 

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC 
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IZVJEŠĆE 

S 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ održane 29. prosinca 2021. godine 

putem e-maila vrtic.oriovac@gmail.com  ili telefonski 035/409-787 u vremenskom periodu od 8-12 h.  

Dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća  

2. Odluka o izboru zdravstvene voditeljice u dječjem vrtiću po raspisanom natječaju  

3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radna mjesta za potrebe provođenje projekta „Sretna 

zajednica“; 1 domar ½ radnog vremena, 2 spremačice ½ radnog vremena, 2 odgojiteljice ½ radnog 

vremena na ugovor o radu na određeno radno vrijeme najduže 18 mjeseci  

4. Različito 

ZAKLJUČCI I ODLUKE 

- usvojen zapisnik s 15.sjednice Upravnog vijeća 

- donesena odluka o izboru zdravstvene voditeljice u Dječjem vrtiću: 

 Kereković Gabriela 

-  donesena odluka o raspisivanju natječaja za radna mjesta za potrebe provođenje projekta „Sretna 

zajednica“; 1 domar ½ radnog vremena, 2 odgojiteljice ½ radnog vremena na ugovor o radu na 

određeno radno vrijeme najduže 18 mjeseci. 

- donesena odluka o donošenju Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji ranih mjesta za potrebe 

EU projekta „Sretna zajednica“ u Dječjem vrtiću „Ivančica Oriovac“ 

- nakon dobivene suglasnosti Osnivača Upravno vijeće usvaja i donesi Financijski plan Dječjeg vrtića 

„Ivančica Oriovac“ za 2022. godnu sa projekcijama sa 2023. i 2024. godinu.  
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