
Na temelju članka 34. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 

10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17 i 

98/19), te na temelju članka 30.  Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, 

broj 01/18 i 01/20), Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj 23. sjednici održanoj dana 23. 

lipnja 2020. godine, donijelo je   

 

 

 

O D L U K U 

o ekonomskoj cijeni koštanja programa predškolskog 

odgoja i sudjelovanju roditelja u cijeni za 

Dječji vrtić „Bambi“ Kaptol u vlasništvu Općine Kaptol 

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se ekonomska cijena koštanja programa predškolskog 

odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Bambi“ Kaptol (u daljnjem tekstu: Vrtić) te 

sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni koštanja redovnih programa koji se provode u Vrtiću. 

 

 

Članak 2. 

 Ekonomska cijena za redoviti program u petodnevnom radnom tjednu utvrđena je na 

temelju prosječnih troškova programa, što uključuje: izdatke za radnike, prehranu djece, 

uvjete boravka djece, nabavu namještaja i opreme i nabavu sitnog materijala.  

Ekonomska cijena iznosi:  

- za redoviti cjelodnevni vrtićni i jaslični program – 1.700,00 kn, 

(od čega proračunska sredstva Općine sudjeluju s 1.000,00 kuna, a roditelji sa 700,00 

kuna). 

  

Članak 3. 

Pravo na sufinanciranje sukladno odredbama ove Odluke ostvaruje roditelj-korisnik 

usluga koji ima prebivalište na području Općine Kaptol 

 Roditelj-korisnik usluga koji nema prebivalište na području Općine Kaptol kao i 

roditelj-korisnik koji je strani državljanin ne ostvaruje pravo na sufinanciranje sukladno 

odredbama ove Odluke. 

 Roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na području druge jedinice lokalne 

samouprave sudjeluje u cijelom iznosu ekonomske cijene usluge. 

 

 

Članak 4. 

Roditelj-korisnik usluga ostvaruje pravo na smanjenje iznosa sudjelovanja u plaćanju 

redovitog programa u slučajevima kako slijedi: 

1. za drugo dijete iste obitelji u redovitom programu iznos sudjelovanja roditelja-

korisnika usluga je 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa, dok je za treće 

dijete besplatno 

2. za samohranog roditelja (uz predočenje Rješenja CZS o privremenom uzdržavanju 

djeteta, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku roditelja) u 

redovitom programu iznos sudjelovanja roditelja-korisnika usluga je 75% od iznosa 

sudjelovanja u cijeni programa za prvo dijete, a 50% za drugo 



3. za dane opravdanog odsustva (bolest djeteta) u trajanju od mjesec dana iznos 

sudjelovanja roditelja-korisnika usluga je 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni 

programa, 

4. za vrijeme korištenja godišnjeg odmora u neprekinutom trajanju od dva tjedna  iznos 

sudjelovanja roditelja-korisnika usluga je 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni 

programa, 

 

           Odluku za ostvarenje prava na smanjeno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u 

plaćanju redovitog programa na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji donosi 

ravnatelj ustanove. 

 

Članak 5. 

 Roditelji – korisnici usluga programa dužni su iznos sudjelovanja u cijeni programa 

uplatiti na žiro-račun Općine, najkasnije do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec. 

 Korisniku usluga koji uslugu nije platio do roka naznačenog na uplatnici, ravnatelj će 

uručiti pisanu Opomenu. 

Naplatu usluge od korisnika usluge koji uslugu nije platio ni nakon pisane Opomene da ju je 

trebao platiti, jer je proteklo 30 dana od isteka roka za naplatu, Vrtić će izvršiti prisilnim 

putem.  

            Korisnici koji ne plate uslugu korištenja vrtića više od dva mjeseca, biti će na temelju 

Odluke Upravnog vijeća ispisani iz vrtića.  

            Vrtić s roditeljima–korisnicima usluga sklapa ugovor o ostvarivanju programa, koji se 

raskida zahtjevom roditelja za ispis djeteta u Vrtića.. 

Prilikom upisa djeteta, roditelj je dužan dječjem vrtiću uplatiti beskamatni predujam u 

visini iznosa sudjelovanja u punoj mjesečnoj cijeni usluge. 

Uplaćeni predujam obračunava se zadnjim obračunom sudjelovanja roditelja prilikom 

ispisa djeteta iz Dječjeg vrtića. 

 

Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim glasniku 

Općine Kaptol“ , a primjenjuje se od 1. rujna  2020. godine.  

 

 

O P Ć I N S K O    V I J E Ć E   O P Ć I N E   K A P T O L 

 

 

 

KLASA: 022-05/20-02/04 

URBROJ:2177/05-01/20-… 

Kaptol,  23. lipnja 2020.     

        PREDSJEDNIK: 

 

        Damir Poljanac, dipl. ing., v. r.

        

 
 


