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33.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine”,
broj 10/97 i 107/07 i 94/13) i članka 18 Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca“, broj: 3/09., 7/09., 2/13., 6/13., 1/18. i 1/20), Gradsko vijeće Grada
Donjeg Miholjca na svojoj 26. sjednici, održanoj dana 17. travnja 2020. godine d o n o s i

ODLUKU
o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje
roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Pinokio „ Donji Miholjac
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića
„Pinokio“ čiji je osnivač Grad Donji Miholjac.
Članak 2.
Sukladno osiguranim sredstvima za provedbu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju
i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Donjeg Miholjca za svaku kalendarsku
godinu, predškolska ustanova kojoj je osnivač Grad Donji Miholjac dužna je prioritetno
provoditi sljedeće programe:
1. redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne
skrbi djece predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program) usklađen s radnim
vremenom zaposlenih roditelja,
2. program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.
Članak 3.
Prioritet prilikom upisa u programe predškolskih ustanova imaju djeca s prebivalištem na
području Grada Donjeg Miholjca.
Iznimno, ako su zadovoljene potrebe djece s prebivalištem na području Grada Donjeg Miholjca
za ostvarivanjem prioritetnih programa, predškolska ustanova može upisivati i djecu koja
nemaju prebivalište na području Grada Donjeg Miholjca.
Članak 4.
Roditelj odnosno zakonski skrbnik djeteta korisnika usluga s prebivalištem na području Grada
Donjeg Miholjca dužan je sudjelovati u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica koje ostvaruje
njegovo dijete ovisno o vrsti i trajanju programa.
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Roditelji odnosno zakonski skrbnici djece koja nemaju prebivalište na području Grada Donjeg
Miholjca plaćaju punu ekonomsku cijenu vrtića.
Članak 5.
Program dječjih vrtića i jaslica organizira se u pravilu za pet radnih dana tjedno, osim za vrijeme
blagdana.
U vrijeme ljetnih praznika djeca ostvaruju program kroz rad dežurnih vrtića sukladno rasporedu
o dežurstvima vrtića. Plaćanje vrtića za tri ljetna mjeseca izvršava se na sljedeći način:
lipanj – srpanj - kolovoz : ukoliko dijete ne pohađa vrtić a upisano je redoviti program plaća
akontaciju u iznosu od 100,00 kn
lipanj: ukoliko dijete pohađa vrtić pola mjeseca plaća 50% od cijene odabranog programa
srpanj i kolovoz- roditelji djece korisnika plaćaju usluge po danima provedenim u vrtiću.
Članak 6.
Redoviti program
Roditelj odnosno zakonski skrbnici djeteta Korisnika usluga sudjeluje u cijeni programa
ovisno o vrsti i trajanju programa dječjih vrtića i jaslica, kako slijedi:
Redni broj

VRSTA PROGRAMA

Iznos sudjelovanja
(u kunama)
1.
10-satni jaslični program
200,00
2.
10-satni vrtićki program
200,00
3.
5-iposatni program
125,00
Roditelji odnosno zakonski skrbnici s više djece ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u
cijeni programa
i to:
- za drugo dijete u vrtiću roditelj odnosno zakonski skrbnik sudjeluje s 80 % cijene
određenog programa;
- za treće i svako sljedeće dijete roditelj odnosno zakonski skrbnik sudjeluje s 70 % cijene
određenog programa;
Članak 7.
Oslobađaju se obveze sudjelovanja u cijeni programa dječjeg vrtića:
- djeca invalida Domovinskog rata s utvrđenim 100%-tnim stupnjem invaliditeta, temeljem
rješenja ovlaštene komisije za utvrđivanje stupnja invaliditeta;
- djeca bez oba roditelja;
- djeca čija obitelj koristi stalnu novčanu pomoć Centra za socijalnu skrb , temeljem Rješenja.
- djeca s teškoćama u razvoju temeljem Rješenja
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Članak 8.

Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja u cijeni programa:
- za dijete samohranog roditelja roditelj sudjeluje s 50% cijene utvrđenog programa ( temeljem
rješenja)
- za dijete koje zbog bolesti i to preko 30 dana ne koristi program vrtića, roditelj odnosno
zakonski skrbnik sudjeluje s 50% cijene utvrđenog programa.
- za dijete koje zbog bolesti ne koristi program 10 i više dana roditelj odnosno zakonski skrbnik
plaća 70% cijene vrtića samo uz predočenje ispričnice od nadležnog liječnika koju je dužan
dostaviti vrtiću do zadnjeg dana u mjesecu
Članak 9.
Roditelj odnosno zakonski skrbnik može koristiti samo jednu olakšicu koja je za njega
najpovoljnija.
Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuju predškolske ustanove na temelju
dokumentacije koju dostavljaju roditelji odnosno zakonski skrbnici.
Članak 10.
Upravni odjel Grada Donjeg Miholjca nadležan za poslove predškolskog odgoja utvrđuje pravo
na oslobađanje, odnosno umanjenje obveze sudjelovanja roditelja odnosno zakonskog skrbnika
u cijeni programa za posebne slučajeve izvan utvrđenog sustava olakšica iz članaka 7. i 8. ove
Odluke.
Članak 11.
Program predškole
Program predškole namijenjen je djeci koja nisu obuhvaćena nekim od organiziranih oblika
predškolskog odgoja i naobrazbe, a prve sljedeće školske godine kreću u prvi razred osnovne
škole i za djecu s područja Grada Donjeg Miholjca je besplatan.
Ako odgojna skupina nije popunjena do propisanog normativa, iznimno se u program predškole
mogu upisati i djeca koja nemaju prebivalište na području Grada Donjeg Miholjca uz uvjet da
plaćaju ekonomsku cijenu programa.
Članak 12.
Ekonomska cijena
Kalkuliranu ekonomsku cijenu vrtića sadrži izdatke za dolje navedeno:
• bruto plaće
• naknade i materijalna prava djelatnika
• prehranu djece
• materijalne izdatke
• energiju i komunalije
• tekuće održavanje objekata i opreme
• prijevoz djece
• nabavu namještaja i opreme
• nabavu sitnog inventara
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• nabavu potrošnog materijala po potrebi
Članak 13.
Ekonomska cijena boravka :
• za cjelodnevni program iznosi 1.300, 00 kn- od čega se iz proračunskih sredstava osnivača
izdvaja 1.100,00 kn po djetetu
• za poludnevni boravak iznosi 650,00 kn – od čega se iz proračunskih sredstava osnivača
izdvaja 525,00 kn po djetetu
Članak 14.
Roditelj odnosno zakonski skrbnik djeteta korisnika usluga dječjeg vrtića odnosno jaslica,
dužni su sudjelovanje u cijeni programa dječjeg vrtića uplatiti na žiro-račun dječjeg vrtića,
najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec
Ako roditelj odnosno zakonski skrbnik ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 30 dana od isteka
zadnjeg dana dospijeća obveze iz stavka 1. ovog članka, dječji vrtić može otkazati pružanje
usluge, a potraživanje naplatiti aktiviranjem sredstava osiguranja plaćanja ili drugim
raspoloživim sredstvima.
Dječji vrtić će također otkazati roditelju odnosno zakonskom skrbniku čije dijete izostaje iz
vrtića, a roditelj odnosno zakonski skrbnik o razlogu izostanka ne izvijesti u roku od 30 dana
od početka izostanka.
Članak 15.
Roditelj odnosno zakonski skrbnik je dužan obavijestiti dječji vrtić o prekidu korištenja
usluga najmanje osam dana prije prekida.
Članak 16.
Dječji vrtić i roditelj odnosno zakonski skrbnik djeteta korisnika usluge sklapaju ugovor o
neposrednim pravima i obvezama u skladu s odredbama ove Odluke te općeg akta dječjeg
vrtića.
Članak 17.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka KLASA: 551-06/12-05/2,
URBROJ: 2115/01-01-12-03 od 11. rujna 2012. godine( „službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca“ br. 6/12.)
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca“.
KLASA: 601-01/20-01/4
URBROJ: 2115/01-01-20-1
Donji Miholjac, 17. travnja 2020.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Lukačević,v.r.

