
                                                                                                           - P R I J E D L O G -    
 
Na temelju članaka 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ 

broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19) i članka 29. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ 
Općine Pitomača broj 1/21. i 4/21), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 9. sjednici održanoj 
__________2022. godine, donijelo je 

 

 

O  D  L  U  K  U 

 o mjerilima za naplatu usluga korisnika programa 

 Dječjeg vrtića „Potočnica“  

 

 

Članak 1. 

Odlukom o mjerilima za naplatu usluga korisnika programa Dječjeg vrtića „Potočnica“ (u 

daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se visina, uvjeti i način plaćanja učešća 

roditelja/skrbnika/udomitelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Potočnica“ (u daljnjem tekstu: 

Dječji vrtić). 

Roditelj/skrbnik/udomitelj djeteta (u daljnjem tekstu: korisnik usluge) dužan je sudjelovati 

u cijeni programa koji ostvaruje njegovo dijete na način utvrđen ovom Odlukom te Odlukom o 

mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i visinu roditeljskih uplata za 

ostvarivanje redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“. 

                      

Članak 2. 

Programi Dječjeg vrtića organiziraju se kao redoviti jaslički program i redoviti vrtićki 

program (10-satni boravak), kraći program (engleska, dramsko - lutkarska, glazbena, likovna, 

sportska radionica i sl.) te dodatni program predškole (tzv. mala škola). 

Programi Dječjeg vrtića organiziraju se za 5 radnih dana tjedno. Praznikom, subotom i 

nedjeljom vrtić ne ostvaruje programe. 

                                                 

Članak 3. 

U razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza, Dječji vrtić ostvaruje samo  redovite programe 

prema iskazanom interesu roditelja. 

 

Članak 4. 

Sudjelovanje korisnika usluge s prebivalištem na području općine Pitomača u cijeni 

programa što ih njihova djeca ostvaruju u Dječjem vrtiću određuje se ovisno o vrsti i trajanju 

programa te dodatnim olakšicama. 

Ukoliko jedan od roditelja/skrbnika/udomitelja nema prebivalište na području općine 

Pitomača plaća punu ekonomsku cijenu programa. 

Ekonomska cijena smještaja djece za ostvarivanje programa iz članka 2. stavka 1. ove 

Odluke utvrđuje se prije početka svake pedagoške godine, a izračunava se temeljem rezultata 

poslovanja prethodne pedagoške godine. 
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Članak 5. 

Sudjelovanje u plaćanju programa Dječjeg vrtića, korisnik usluge koji ima prebivalište na 

području općine Pitomača plaća sukladno Odluci o mjerilima za određivanje ekonomske cijene 

smještaja djece i visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa predškolskog 

odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“. 

 Olakšice u plaćanju redovitog programa za korisnike iz stavka 1. ovog članka određuju se 

kako slijedi: 

a) cijena usluge Dječjeg vrtića za treće dijete iste obitelji u redovitom programu umanjuje se za 
50% visine od  iznosa učešća; 
b) cijena usluge Dječjeg vrtića za dijete iz udomiteljske obitelji u redovitom programu umanjuje 
se za 50% visine od iznosa učešća; 
c) visina roditeljskih uplata za ostvarivanje programa za djecu s teškoćama u razvoju koji koriste 
4 satni program umanjuje se za 50% visine učešća; 
d) četvrto i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom  programu oslobođeno je plaćanja učešća; 

Pravo na olakšicu utvrđuje se na temelju dokumentacije koju dostavi korisniku usluge na 

početku svake pedagoške godine. 

Pravo na olakšicu traje sve dok postoje uvjeti za njeno priznavanje. 

 

Članak 6. 

Mjesečni iznos uplate korisnika usluge za ostvarivanje redovitog programa je fiksan i ne 

ovisi o broju dana koje je dijete provelo u Dječjem vrtiću. 

Korisnik usluge dužan je u razdoblju iz članka 3. ove Odluke koristiti jedan mjesec 

godišnjeg odmora za koji se oslobađa plaćanja cijene usluge Dječjeg vrtića u potpunosti. 

Korisniku usluge čije dijete zbog opravdanih razloga ne koristi usluge Dječjeg vrtića 

kontinuirano 20 i više dana radi zdravstvenih razloga, odnosno 40 i više dana radi osobnih razloga 

(godišnji odmor), umanjuje se iznos učešća za jedan mjesec u ekonomskoj cijeni redovnog 

programa za 50% uz predočenje liječničke potvrde, odnosno potpisane izjave roditelja o 

korištenju godišnjeg odmora u trajanju od minimalno 40 dana. 

Dodatni program predškole (tzv. mala škola) organizira se besplatno. 

Korisnik usluge kraćih programa plaća mjesečnu cijenu istih prema odluci Upravnog vijeća. 

U slučaju da Općina Pitomača sufinancira realizaciju pojedinog kraćeg programa, sudjelovanje 

korisnika usluge umanjuje se za iznos kojim Općina Pitomača sudjeluje u sufinanciranju.  

Korisnik usluge za čije je dijete osiguran smještaj u Dječjem vrtiću u trenutku kada napuni 

godinu dana starosti, plaća mjesečno 50% učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa za 

razdoblje od potpisa ugovora o korištenju usluge Dječjeg vrtića do mjeseca polaska djeteta u isti. 
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Članak 7. 

Iznos učešća utvrđen člankom 5. ove Odluke korisnik usluge uplaćuje na žiro-račun 

Dječjeg vrtića, otvoren u Erste banci, IBAN: HR5224020061100023518, najkasnije do 10-tog u 

mjesecu za prethodni mjesec. 

 

Članak 8. 

Dječji vrtić ima pravo otkazati pružanje usluga korisniku usluge koji ne izvrši obvezu 

plaćanja dva mjeseca uzastopno. 

Dječji vrtić ima pravo otkazati pružanje usluge korisniku usluge koji nije podmirio obveze 

prema Općini Pitomača, ustanovama, odnosno trgovačkim društvima u vlasništvu Općine 

Pitomača. 

Dječji vrtić ima pravo otkazati pružanje usluge korisniku usluge, ukoliko ne opravda  

izostanak djeteta duže od 60 dana. 

Dječji vrtić ima pravo otkazati pružanje usluge korisniku usluge, ako je oporavak djeteta 

duži od tri (3) mjeseca. 

Obavijest o ispisu djeteta iz Dječjeg vrtića u slučaju iz stavka 1, 2, 3. i 4. ovog članka 

dostavlja se u pismenom obliku te se ispis može izvršiti odmah.    

Dječji vrtić zadržava pravo naplate nepodmirenih potraživanja prisilnim putem. 

 

Članak  9. 

Dječji vrtić može otkazati pružanje usluga korisniku usluge: 

- zbog nemarnog i neodgovornog odnosa korisnika usluge prema Dječjem vrtiću (nepoštivanje 
kućnog reda i sl.) i 
- kada stručna služba Dječjeg vrtića ustanovi da dijete s posebnim potrebama nije sposobno biti 
uključeno u isti. 
 

Članak 10. 

Ako korisnik usluge ispisuje svoje dijete iz Dječjeg vrtića dužan je o tome obavijestiti 

ravnateljicu Dječjeg vrtića najmanje 8 dana prije ispisa, te podmiriti sva zaostala dugovanja. 

 

 

Članak 11. 

Dječji vrtić i korisnik usluge sklapaju ugovor o neposrednim pravima i obvezama u skladu 

sa odredbama ove Odluke i općih akata Dječjeg vrtića. 

 

 

Članak 12. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za naplatu usluga 

Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača od roditelja korisnika usluga („Službene novine“ Općine 

Pitomača broj 4/12). 
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Članak 13. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača 

 

 

 
KLASA: 024-02/22-01/ 
URBROJ: 2189-16-22- 
Pitomača, __________2022. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

                            PREDSJEDNIK: 
Rikard Bakan, mag.oec. 

 
 
 
 

 


