
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BRINJE 
DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ 
POPA MARKA MESIĆA 2 
B R I N J E 
UPRAVNO VIJEĆE 
 
Klasa:601-01/19-01/07 
Ur.broj:2125/44-19/01 
 
Brinje,14.05.2019. 
 
 Na temelju čl.10.st.11.Poslovnika o radu Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje 
 
     S A Z I V A M 
7.sjednicu Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje. Sjednica će se održati u prostorijama 
vrtića 16.05.2019.godine s početkom u 13,15 sati. 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red: 
01.Usvajanje Zapisnika sa 6.sjednice Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Tratinčica Brinje 
02.Razmatranje i donošenje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje 
03.Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvješća dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje za 2018.godinu 
04.Donošenje Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“Brinje za pedagošku godinu 2019/20. 
05.Razno 
 
 
  
 
S poštovanjem, 
       
         Predsjednik upravnog vijeća: 
         Jurica Jotić, mag.paed. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Temeljem članka 3. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Zakona o provedbi Opće 
uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj: 42/18.), Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića 
„Tratinčica“Brinje, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje na 07. sjednici održanoj dana 16. 
svibnja 2019.godine,donosi    

PRAVILNIK  

  O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA   

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

U postupku obrade osobnih podataka i zaštite pojedinaca  u pogledu obrade osobnih podataka i 
pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka Dječji vrtić „Tratinčica“ Brinje (u 
daljnjem tekstu: Vrtić) obveznik je primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (dalje u 
tekstu: Opća uredba). 

Članak 2. 

Sukladno članku 4. točki 7. Opće uredbe Vrtić je voditelj obrade osobnih podataka koji sam ili zajedno 
s drugima određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka u skladu s nacionalnim 
zakonodavstvom i/ili pravom EU. 

Članak 3. 

U skladu sa Općom uredbom   pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 

„osobni podatak“ označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se 
može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može 
identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, 
podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, 
fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca, 

„obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na 
skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao 
što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, 
pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na 
raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili 
uništavanje, 

„sustav pohrane” znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim 
kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili 
zemljopisnoj osnovi, 

„voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje 
samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe 
i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili 



posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države 
članice, 

„primatelj” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se 
otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana,  

„treća strana” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije 
ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih 
podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade, 

„privola ispitanika“ znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno 
izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za 
obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, 

„povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog 
uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su 
preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani, 

„pseudonimizacija” znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne 
mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se 
takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama 
kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen 
ili se može utvrditi. 

Članak 4. 

Osobne podatke fizičkih osoba Vrtić obrađuje zakonito, pošteno i transparentno. Obrađuju se samo 
primjereni i relevantni osobni podaci i to isključivo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne 
obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama. 

Osobne podatke koje Vrtić obrađuje su točni te se po potrebi ažuriraju. Osobni podaci koji nisu točni  
bez odlaganja se brišu ili ispravljaju. 

Vrtić osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih 
podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja 
ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera. 

Vrtić osobne podatke čuva samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci 
obrađuju. Iznimno, osobni podaci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja, ali samo ako će se isti 
obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog 
istraživanja ili u statističke svrhe 

II. OBRADA OSOBNIH PODATAKA 

Članak 5. 

Vrtić osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: 

− da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih 
svrha, 



− da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka,   
− da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Vrtića, 
− da je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe, 
− da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javnih 

ovlasti Vrtića, 
− da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Vrtića ili treće strane, osim u slučaju 

kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji 
zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.   

 

Članak 6. 

Privola kojom ispitanik Vrtiću daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose jest 
dobrovoljna, u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom, jasno naznačenom 
svrhom za koju se daje i bez nepoštenih uvjeta.  

Ako se radi o obradi osobnih podataka djeteta ispod dobne granice od 16 godina, privolu na način 
opisanom u stavku 1. ovog članka daje nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom (roditelj ili 
zakonski skrbnik djeteta). 

Članak 7. 

U postupku obrade osobnih podataka Vrtić na odgovarajući način (pisano ili izravno usmeno) 
ispitaniku pruža sve informacije vezano uz obradu njegovih osobnih podataka, a osobito o svrsi 
obrade podataka, pravnoj osnovu za obradu podataka, legitimnim interesima Vrtića, namjeri predaji 
osobnih podataka trećim osobama, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, o postojanju 
prava ispitanika na pristup osobnim podacima te na ispravak ili brisanje osobnih podataka i 
ograničavanje obrade, prava na ulaganje prigovora i dr. 

III. PRAVA ISPITANIKA 

Članak 8. 

Ispitanik ima pravo uvida u osobne podatke sadržane u sustavu pohrane Vrtića koji se na njega 
odnose. 

Ispitanik ima pravo ispisa osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane koji se na njega odnose. 

Vrtić će odmah, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ispitanika ili 
njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika:   

− informirati ispitanika o svrsi obrade njegovih osobnih podataka, kategorijama osobnih 
podataka koji se obrađuju, o  primateljima ili kategorijama primatelja kojima su 
osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđenom razdoblju u kojem će 
osobni podaci biti pohranjeni te u slučaju kada se osobni podaci ne prikupljaju od 
ispitanika o njihovu izvoru, 

− dostaviti ispitaniku ispis osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane koji se na 
njega odnose, 

− ispraviti netočne podatke ili podatke dopuniti,  



− provesti brisanje osobnih podataka koji se na ispitanika odnose pod uvjetom da osobni 
podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili ako ispitanik 
povuče privolu na kojoj se obrada temelji. 

Rok iz stavka 1. ovog članka može se prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u 
obzir složenost i broj zahtjeva. Vrtić  obavješćuje ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od 
mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja.  

Ako je zahtjev ispitanika podnesen elektroničkim putem, Vrtić informaciju pruža elektroničkim putem 
ako je to moguće, osim ako ispitanik zatraži drugačije. 

O razlozima odbijanja zahtjeva ispitanika iz stavka 1. ovog članka, Vrtić će bez odgađanja, a najkasnije 
jedan mjesec od primitka zahtjeva, izvijestiti ispitanika o razlozima  odbijanja zahtjeva.   

Članak 9. 

Vrtić informacije pružene u skladu s člankom 8.  pruža bez naknade.  

Iznimno, ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani Vrtić će naplatiti razumnu 
naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti. 

Članak 10. 

Ispitanik koji smatra da  je Vrtić povrijedio neko njegovo pravo zajamčeno Općom uredbom   ima 
pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadležnom tijelu. 

IV. SUSTAV POHRANE 

Članak 11. 

Vrtić prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:  

− osobni podaci zaposlenika Vrtića, 
− osobni podaci o djeci korisnika usluga Vrtića,   
− osobni podaci o roditeljima/skrbnicima djece korisnika usluga Vrtića 
− osobni podaci o zdravstvenom stanju djece korisnika usluga Vrtića, 
− osobni podaci o djeci s posebnim potrebama - korisnika usluga Vrtića, 
− osobni podaci o članovima Upravnog vijeća, 
− osobni podaci o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje 

radnog odnosa, 
− osobni podaci vanjskih suradnika. 

 

Članak 12. 

Za osobne podatke navedene u članku 11. ovog članka Vrtić vodi evidenciju aktivnosti obrade koja se 
nalazi u prilogu ovog Pravilnika i smatra se njezinim sastavnim dijelom.  

Evidencija aktivnosti obrade sadrži najmanje sljedeće podatke: 

− ime i kontaktne podatke Vrtića, predstavnika Vrtića i službenika za zaštitu podataka, 

− svrhu obrade, 



− opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka, 

− kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni,  

− predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka, 

− opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka. 

Članak 13. 

Ravnatelj/ica Vrtića donosi odluku o osobama zaduženim za obradu i zaštitu osobnih podataka iz 
članka 11. ovog Pravilnika. 

 

V. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA 

Članak 14. 

Vrtić imenuje službenika za zaštitu podataka. Službenik za zaštitu podataka imenuje se iz redova 
zaposlenika Vrtića. 

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka Vrtić objavljuje na svojim web stranicama te o osobi 
imenovanoj za službenika obavještava nadzorno tijelo. 

Službenik za zaštitu podataka obavlja poslove informiranja i savjetovanja odgovornih osoba Vrtića i 
njegovih zaposlenika koji neposredno obavljaju obradu osobnih podataka o njihovim obvezama iz 
Opće uredbe, prati poštivanje Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti, omoguće 
prava ispitanika te surađuje s nadzornim tijelom.  

Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija koje sazna u obavljanju 
svoje dužnosti. 

VI. MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 
Članak 15. 

Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku čuvaju se u 
registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem 
korisničkog imena i lozinke koja je poznata samo zaposlenicima zaduženim za obradu 
podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije. 
 

Članak 16. 
Vrtić će po potrebi, a posebice prilikom objave podataka koji bi se mogli pripisati određenom 
ispitaniku provoditi pseudonimizaciju kao jednu od tehničkih mjera zaštite osobnih podataka.   
 

Članak 17. 
Osobe zadužene za obradu osobnih podataka dužne su poduzeti tehničke, kadrovske i 
organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili 
od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, 
nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe. 
 
 



VII. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 18. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
        Predsjednik Upravnog vijeća 
        Jurica Jotić,mag.paed 
 
  

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Vrtića dana___________.godine i stupa na snagu 
_______________. godine. 

 

Ravnateljica 

Ružica Perković 

 

 

 

 

Klasa: 601-02/19-03/01 

Urbroj:2125/44-19/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPĆINA BRINJE 
DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ 
POPA MARKA MESIĆA 2 
B R I N J E 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DJEČJEG VRTIĆA 
„TRATINČICA“BRINJE ZA 2018.GODINU 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Klasa:400-01/19-01/01 
Urbroj:2125/44-19/02 

  



Dječji vrtić Tratinčica Brinje 

Financijsko izvješće 01.01.2018. do 31.12.2018. 

Naziv primitka 01.01.-31.12. 
2018. 

Plan 2018. Odnos 2018/plan 

Prihod iz 
proračuna JLSP 

516,791,33 563.852,00 0,9165 

Prihod od 
participacije 
roditelja 

124,455,00 121.000,00 1,028 

Prihod od prateće  
djelatnosti 

3.040,00 

Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja-predškola 

  

Prihod od kamata 
na depozit 

1,00   100,00  

Prihod od 
donacija 

 20.800,00  

Ukupno:: 644.287,33 705.752,00 0,9129 

 

Iz navedenog je vidljivo da je ostvareno  91,29%  planiranih prihoda. Prihod iz proračuna JLSP 
ostvaren je 91,65%  u odnosu na plan a prihodi od participacije roditelja 102,8% u odnosu na plan, 
jedan od razloga za veće prihode je što su naplaćena potraživanja iz 2017. g a dalje je naplata boravka 
redovita.  

 

 

 

 

 

 



Rashodi 

Naziv rashoda 01.01- 
31.12..2018 

Plan 2018. Odnos 
2018/plan 

Plaće.porez i doprinosi 380,719,66 409.557,72 0,929 

Ostali rashodi za zaposlene 24.200,00   20.000,00 1,21 

Ugovor o djelu    

Naknada upravnom vijeću 19.699,20  24.960,00 

 

0,789 

Trošak puta na posao 21.050,00 23.920,00 0,880 

Dnev.nice i sl.putovanja   1.236,00   3.120,00 0,396 

Stručna savjetovanja   3.120,00  

Uredski materijal ,.lit i sl 
materijal za rad s djecom 

8.128,21  7.939,70 1,023 

Prehrambene namirnice 39.303,16 47.132,80 0,838 

El.energija i plin 22.339,24 36,400,00 0,6137 

Materijal za čišćenje i održ. 1.656,73  8.268,00 0,200 

Ostali. Mat za redovno 
poslovanje 

3,538,65 14.560,00 0,586 

Sitan inventar  10,400,00  

Telefon i poštarina 

Trošak prijevoza osoba 

3.333,81 

 

 5.200,00 0,64 

Računarne usluge 678,00   

Ostale.intelekt usluge 21.600,00 26.000,00 0,830 

Komunalne usluge 4.599,46  5.200,00 0,884 

Sanitarne usluge 7.202,50 8.320,00 0,865 

Ostale usluge  10.400,00  

Zakupnine i najamnine    



Naknada za platni promet   6.120,25 6.240,00 0,980 

Nabava imovine 

 

 

32.361,25 20.800,00 1,555 

TV pretplata 1.920,00 1.996,80 0,961 

Nak.za uređenje voda    321,60 364,00 0,883 

Osiguranje osoba 4.529,82 7.280.00 0,622 

Reprezentacija    501,00   

Investicijsko održavanje    

Upravne pristojbe    825,00   

Uređenje prostora 3.502,13   

Ostale usluge 9.854,50   

Uređenje okoliša  4.576,00  

UKUPNO 619.220,17 705.752,00 0,8773 

 

Rashodi su ostvareni u iznosu  87,73% od  planiranih.  
plaće ukupno s porezima i doprinosima su manje  za 0,071% od plana. Zaposlen još jedan odgojitelj 
na dva mjeseca zbog vođenja predškole, a  ostale plaće su veće za 0,5. % zbog minulog rada.  

Nabava imovine odnosi se na nabavu namještaja planirano je manje za 55,5 % ali nije bilo nabave 
sitnog inventara što je planirano u iznosu od 10.400,00 kn .   
Energija je potrošena manje od plana 0,39% jer je bilo grijanje na drva i pelete za razliku od proteklih 
godina kad se je grijalo na struju. 

Trošak prehrambenih namirnica je manji od proteklih godina jer su na početku godine zatečene 
količine zaliha hrane a kod planiranja se računa na možebitna poskupljenja.  
Sve usluge su manje uglavnom za 17-18% jer se kod planiranja uvijek računa na povećanje potreba. 

Odnos financiranja: 
Ako se u vrtiću nalazi u prosjeku 24 djece onda je odnos financiranja:  trošak po jednom djetetu                  
619.220,17:24= 25.800,84 godišnje  odnosno 2.150,07 kn trošak po djetetu za jedan mjesec. Ako je 
participacija za jedan mjesec 550,00 kn onda roditelj financira boravak sa 25,58 % a osnivač sa 74,42 
%. S obzirom da se primjenjuju razni popusti na boravak djeteta za 24 djece je uplaćeno 124.455,00 
kn onda ispada da je roditelj financirao  471,42 kn mjesečno odnosno 21,925 %. 



 

Razlika prihoda i rashoda: prihod   644.287,33 
                                               rashod   619.220,17 

  višak prihoda                                      25.067,16 kn. 

Višak prihoda će bit raspoređen po odluci osnivača. 

     

Dostavio:                                                                                                                  Ravnatelj: 

Ruža Blažanin                                                                                                           Ružica Perković 

  



LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BRINJE 
DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ 
B R I N J E 
UPRAVNO VIJEĆE 
 
Klasa:601-01/19-01/07 
Urbroj:2125/44-19/03 
 
Brinje, 16.05.2019. 
 
 Na temelju Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“Brinje, Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje na svojoj 07. sjednici održanoj 16.05.2019. donijelo je 
 
        ODLUKU 
 
     I 
 Dječji vrtić „Tratinčica“Brinje raspisati će Natječaj za upis djece u primarni 9-satni 
program za pedagošku godinu 2019/20. 
 
     II 
 Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi u natječaju će se definirati uvjeti 
i prednosti pri upisu u Vrtić. 
 
     III 
 Za provođenje Natječaja imenuje se Komisija u sastavu: 
1.Ružica Perković, za predsjednika 
2.Marija Draženović, član ispred roditelja 
3.Danijela Matičić, član ispred odgojitelja 
 
     VI 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
    
        PREDSJEDNIK 
        Jurica Jotić,mag.paed. 
 
Dostaviti: 
-Članovima Komisije 
-Evidencija 
-Dosje 07.sjednice Upravnog vijeća  

 



 

DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“BRINJE 
POPA MARKA MESIĆA BB 
UPRAVNO VIJEĆE 
Tel/fax:053 700 857 
 
 
 Na temelju čl.35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97 i 107/07) i Pravilnika 
o upisu djece u dječji vrtić,Upravno vijeće dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje raspisuje 
 
     NATJEČAJ 
  za upis djece u primarni 9-satni program ped.god.2019/20. 
 

Natječaj za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2019/20. otvoren je u vremenu od 
   12.lipnja-21.lipnja 2019.godine 
 Za prijavu na natječaj roditelj-skrbnik dužan je priložiti: 
 -Zahtjev za upis djeteta u vrtić (obrazac se podiže u vrtiću) 
 -Presliku domovnice i izvoda iz matične knjige rođenih za dijete 
 -Preslike osobnih iskaznica roditelja-skrbnika radi dokaza o prebivalištu 
 -Potvrda o zaposlenju roditelja-skrbnika 
 
 Pravo prednosti pri upisu u vrtić ostvaruje se prema sljedećem redu prvenstva:  
 -dijete s oba zaposlena roditelja, 
 -dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju a drugi zaposlen, 
 -dijete čija su oba roditelja na školovanju 
 -dijete iz obitelji s troje ili više djece 
 -dijete u godini prije polaska u školu 
 -djeca samohranih roditelja, 
 -djeca u udomiteljskim obiteljima, 
 -dijete roditelja žrtava i invalida domovinskog rata, 
 -djeca s posebnim potrebama,osim djece s težim teškoćama u razvoju, a koje su  
 kategorizirane kao teže prema Državnom pedagoškom standardu(N.N.63/08). 
 -dijete korisnika doplatka za djecu 
 -dijete korisnika pomoći za uzdržavanje 
 Zahtjevi za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom predaju se u vrtiću svaki radni dan u 
natječajnom roku u vremenu od 8.00-12.00 sati. 
 Komisija za prijem djece ima pravo provjere svih činjenica navedenih u zahtjevu za upis 
djeteta kao i u dokumentaciji u prilogu. 
 Rezultati upisa objavljuju se na oglasnoj ploči vrtića po završenom natječajnom 
postupku,najkasnije do 10.srpnja 2019. 
 
 
  
       UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA 



LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BRINJE 

DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA” BRINJE 
UPRAVNO VIJEĆE  

KLASA:601-01/19-01/07 

URBROJ:2125/44-19/02 

Z A P I S N I K 
s 7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Tratinčica” Brinje,  

održane 16. svibnja 2019. godine s početkom u 13,15 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 

Marija Draženović, članica ispred roditelja 

Ružica Perković, ravnateljica Dječjeg vrtića  

 

         Pošto je konstatirano da su sjednici Upravnog vijeća nazočni svi članovi i da 
se mogu donositi pravovaljane odluke, predsjednik g.Jotić pozdravio je nazočne i 
otvorio 7. sjednicu Upravnog vijeća.  

Zatim predsjednik g. Jotić otvara raspravu po prijedlogu dnevnog reda. 

          Rasprave nije bilo pa je Predsjednik Vijeća dao na usvajanje dnevni red. 

          Upravno vijeće je jednoglasno, s 5 glasova ZA, usvojilo slijedeći  

D N E V N I     R E D 
1.Usvajanje Zapisnika s 6.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje. 

2.Razmatranje i donošenje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka Dječjeg vrtića     

   „Tratinčica“Brinje. 

3.Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje za   

   2018. godinu. 

4.Donošenje Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“Brinje za pedagošku  



   godinu 2019/20. 

5.Razno. 

 

 Nakon što je Dnevni red jednoglasno usvojen prešlo se na razmatranje prve točke.  

 

Ad/1.Usvajanje Zapisnika s 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
“Tratinčica” Brinje. 
          Predsjednik g.Jotić dao je Zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća na raspravu. 
 Rasprave nije bilo pa je dao Zapisnik na glasovanje. 
          Upravno vijeće je jednoglasno, s 5 glasova ZA, usvojilo Zapisnik s 6. sjednice 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje. 

Tekst Zapisnika prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
Ad/2.Razmatranje i donošenje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka Dječjeg vrtića 
„Tratinčica“Brinje. 

 Obrazlažući Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje 
ravnateljica gđa.Perković je navela da sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i 
Zakona o provedbi Opće uredbe koja se primjenjuje od 25.svibnja 2018. godine dužno se je 
donijeti Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka. Zatim je Ravnateljica kazala da su 
Pravilnikom obrađene Opće odredbe, obrada osobnih podataka, prava ispitanika, sustav 
pohrane, službenik za zaštitu podataka, mjere za zaštitu osobnih podataka i završne 
odredbe. Dalje je Ravnateljica kazala da za obradu osobnih podataka djece Vrtić od svakog 
roditelja mora imati privolu. Na kraju obrazlaganja Ravnateljica je kazala da Vrtić mora imati i 
osobu zaduženu za obradu i zaštitu osobnih podataka. Sukladno članku 13. predmetnog 
Pravilnika tu osobu imenuje Ravnateljica Vrtića iz redova zaposlenika Vrtića.  

 Nakon obrazloženja predsjednik g.Jotić otvara raspravu. 

 Rasprave nije bilo pa je dao 2. točku dnevnog reda na glasovanje.  

          Upravno vijeće je jednoglasno, s 5 glasova ZA, donijelo 

P R A V I L N I K  

o zaštiti osobnih podataka Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje 

Tekst Pravilnika prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad/3.Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje 
za 2018. godinu. 

Predmetno Izvješće ukratko je obrazložila  ravnateljica Dječjeg vrtića 
„Tratinčica“ gđa.Ružica Perković. 



Gđa.Perković je navela da ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 
644.287,33kn. Prihodi od JLSP iznose 516.791,33 kn, participacija roditelja 
124.455,00 kn, prihod od prateće djelatnosti – sredstva za predškolu od Ministarstva 
znanosti i obrazovanja 3.040,00 kn  i prihod od kamata na depozit 1,00 kn. U 2018. 
godini Vrtić nije imao nikakvih donacija pa tako stoga naslova nije bilo ni prihoda. 
Dalje je gđa.Perković kazala da iz naprijed navedenog vidljivo je da je ostvareno 
91,29% planiranih prihoda. Prihod iz proračuna JLSP ostvaren je 91,65% u odnosu 
na plan, a prihod od participacije roditelja 102,8% u odnosu na plan. Ravnateljica je 
kazala da su prihodi od roditelja veći od plana iz razloga što su naplaćena 
potraživanja iz 2017. godine.  
           Što se tiče rashoda gđa.Perković je navela da je pregled rashoda prikazan u 
tabeli po vrsti rashoda, a ukupni rashodi su ostvareni u iznosu 87,73% od planiranih. 
Plaće ukupno s porezima i doprinosima su manje za 0,071% od plana. U 2018. godini 
zaposlen je još jedan odgojitelj na dva mjeseca zbog vođenja male škole, a  ostale plaće su 
veće za 0,5 % zbog minulog rada. 

Nabava imovine odnosi se na nabavu namještaja. Nabava je planirana u iznosu od 
20.800,00kn a ostvarena je u iznosu od 32.361,25 kn što je manje za 55,5 % od plana. 
Nabava sitnog inventara planirana je u iznosu od 10.400,00 kn te ista nije realizirana. 
Rashodi za energiju planirani su u iznosu od 36.400,00 kn, a realizirani su u iznosu od 
22.339,24 kn. Energija je potrošena manje od plana 0,39% jer je bilo grijanje na drva i pelete 
za razliku od proteklih godina kad se je grijalo na struju. 

Dalje je Ravnateljica kazala da trošak prehrambenih namirnica je manji od proteklih godina 
jer su na početku godine zatečene količine zaliha hrane, a kod planiranja se računa na 
možebitna poskupljenja. Sve usluge su manje uglavnom za 17-18% jer se kod planiranja 
uvijek računa na povećanje potreba. 

Što se tiče financiranja boravka djece u Vrtiću gđa.Perković je kazala da je u Vrtiću u 
prosjeku boravilo 24 djece pa je odnos financiranja slijedeći:  trošak po jednom djetetu iznosi 
619.220,17:24= 25.800,84 godišnje  odnosno 2.150,07 kn trošak po djetetu za jedan mjesec. 
Ako je participacija za jedan mjesec 550,00 kn onda roditelj financira boravak sa 25,58 %, a 
osnivač sa 74,42 %. S obzirom da se primjenjuju razni popusti na boravak djeteta za 24 
djece je uplaćeno 124.455,00 kn onda ispada da je roditelj financirao  471,42 kn mjesečno 
odnosno 21,925 %. 

Na kraju obrazlaganja gđa.Perković je kazala da iz naprijed navedenog je vidljivo da 
su prihodi ostvareni u iznosu od 644.287,33 kn, a rashodi   619.220,17 kn te višak prihoda 
iznosi 25.067,16 kn. Višak prihoda će bit raspoređen po odluci osnivača. 

           Nakon podnijetog obrazloženja Predsjednik je otvorio raspravu. 

 Rasprave nije bilo pa je dao 3. točku dnevnog reda na glasovanje.  

Upravno vijeće je jednoglasno, s 5 glasova ZA, donijelo  

 

 

 



Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Financijskog izvješća za 2018. godinu 

I 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Tratinčica” Brinje razmotrilo je i prihvatilo Financijsko 
izvješće Dječjeg vrtića «Tratinčica» Brinje za 2018. godinu, u predloženom tekstu, koji čini 
sastavni dio ovog Zaključka i isto dostavlja Općinskom načelniku na znanje i Općinskom 
vijeću na raspravu i usvajanje. 

II 
         Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

Tekst Zaključka i Izvješća prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Ad/4.Donošenje Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“Brinje za pedagošku 
godinu 2019/20. 

 Ravnateljica gđa.Perković kazala je da kao i svake godine mora se i ove godine 
donijeti Odluka o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“Brinje za pedagošku godinu 2019/20. 
Zatim je kazala da se čeka suglasnost Ministarstva uvođenje jedne odgojno-obrazovne 
skupine djece u dobi od 1-3 godine. Dalje je Ravnateljica kazala da nakon ispisa 9-ero 
prvoškolaca u Vrtiću ostaje 17 djece i po normativu još se može primiti 3 djece u mješovitu 
vrtićku skupinu od 3 godine do škole. Jaslička skupina može imati 12 djece. Dalje je 
Ravnateljica kazala da će Natječaj biti otvoren od 12.6.-21.6., a u Povjerenstvo koje bi 
provelo Natječaj, gđa.Perković je predložila: Ružicu Perković, za predsjednicu, Mariju 
Draženović, za članicu ispred osnivača i Danijelu Matičić, za članicu ispred odgojitelja. Na 
kraju obrazlaganja Ravnateljica je navela da sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i 
naobrazbi u Natječaju će biti definirani uvjeti i prednosti pri upisu u Vrtić.  

 Nakon obrazloženja predsjednik g.Jotić otvara raspravu. 

  Rasprave nije bilo pa je predsjednik g.Jotić dao na glasovanje donošenje predmetne 
Odluke. 

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

ODLUKU 

I 

 Dječji vrtić „Tratinčica“Brinje raspisati će Natječaj za upis djece u primarni 9-satni 
program za pedagošku godinu 2019./20. 

II 

 Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi u Natječaju će se definirati 
uvjeti i prednosti pri upisu u Vrtić. 

III 



 Za provođenje Natječaja imenuje se Komisija u sastavu: 

1.Ružica Perković, predsjednica 

2.Marija Draženović, članica ispred osnivača 

3.Danijela Matičić, članica ispred odgojitelja 

IV 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad/5.Razno 

 Pod ovom točkom Ravnateljica je izvijestila članove Vijeća da je u Vrtiću dana 
18. travnja obavljen nadzor prosvjetne inspekcije. Prilikom nadzora obavljena je 
kontrola primjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, kao i drugih propisa 
kojima je regulirano djelovanje predškolskih ustanova te su ustanovljene neke 
nepravilnosti na koje je ukazala Inspektorica. Inspektorica je kazala da Vrtić mora 
imati svoju web stranicu na kojoj će objavljivati svoje akte, a sukladno Zakonu o 
pravu na pristup informacijama i Statutu DV. Prilikom nadzora Inspektorica je ukazala 
i na nepravilnosti prilikom zapošljavanja odnosno utvrđeno je da Vrtić nije u postupku 
zapošljavanja postupio sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi te natječaji nisu objavljeni na mrežnim 
stranicama Vrtića. Utvrđene su još neke nepravilnosti koje će također biti 
konstatirane u Rješenju koje će izdati Prosvjetna inspektorica. Nakon dobivanja 
Rješenja Upravno vijeće će se morati sastati kako bi se pristupilo ispunjenju obveza 
iz rješenja.  

 

Nakon iscrpljenog dnevnog reda Predsjednik Upravnog vijeća zahvalio se svima na 
radu te u 14,00 sati zaključio 7. sjednicu Upravnog vijeća. 

 

Zapisničar: 

Zorica Krznarić       

                                                                 P R E D S J E D N I K  

                                                                                               Jurica Jotić, mag.paed.  

 

 

 

 


