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

107/07, 94/13 i 98/19) i članka 75. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica, Žakanje, Žakanje 59D, 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica na 1. sjednici održanoj dana 19. kolovoza 2021. godine 

donijelo je 

 

 

 

Odluku o utvrđivanju mjerila 

         za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića 

Pčelica 

 
 

                                                                   Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuju se mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića 

Pčelica. 

Izrazi navedeni u ovom Pravilniku neutralni su glede rodne pripadnosti i odnose se na osobe 

oba spola. 

 

                                                                   Članak 2. 

Dječji vrtić Pčelica pruža usluge predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i 

socijalne skrbi za djecu rane i predškolske dobi provođenjem sljedećih programa: 

1. Redoviti desetosatni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i 

socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, 

2. Program predškole (250 sati godišnje) 

3. Kraći odgojno-obrazovni program - igraonica općeg tipa za djecu od navršene treće godine 

starosti do polaska u osnovnu školu. 

 

Članak 3. 

Prioritet kod upisa u programe Dječjeg vrtića Pčelica imaju djeca s prebivalištem na području 

Općine Žakanje. 

 

Iznimno, ako su zadovoljene potrebe djece iz stavka 1. ovoga članka, Dječji vrtić može, 

ovisno o slobodnom kapacitetu, upisivati i djecu koja nemaju prebivalište na području Općine 

Žakanje. 

 

Članak 4. 
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Roditelj djeteta-korisnika usluga obvezan je sudjelovati u cijeni programa Dječjeg vrtića koje 

ostvaruje njegovo dijete, u izravnoj ovisnosti o vrsti i trajanju programa sukladno Odluci 

jedinice lokalne i/ili regionalne samouprave na čijem području imaju prijavljeno prebivalište. 

Program predškole u cijelosti financira jedinice lokalne i/ili regionalne samouprave iz koje 

dolazi dijete-korisnik usluge. Program predškole sukladno zakonu besplatan je za djecu-

korisnike usluge. 

Kraće programe financiraju roditelji djece upisane u taj program u cijelosti, ukoliko se 

Odlukom jedinice lokalne i/ili regionalne samouprave ne odredi drugačije. 

 

Članak 5. 

Sukladno utvrđenom u stavku 2. ovog članka ekonomska cijena cjelokupnog redovitog 

desetosatnog programa, odnosno boravka iznosi 2000,00 kuna (slovima: dvije tisuće kuna i 

nula lipa).  

Ekonomska cijena programa u dječjem vrtiću, obuhvaća sljedeće vrste troškova: 

1. izdatke za radnike: 

- bruto plaća 

- naknade i materijalna prava radnika 

2. prehranu djece 

3. uvjete boravka i to: 

- materijalne izdatke 

- energiju i komunalije 

- tekuće održavanje objekta i opreme 

4. nabavu namještaja i opreme 

5. nabavu sitnog materijala. 

Ekonomska cijena provođenja programa predškole iznosi 3000,00 kuna (tri tisuće kuna i nula 

lipa) mjesečno za zasebni popodnevni program, odnosno 200,00 kuna (dvjesto kuna i nula 

lipa) mjesečno po djetetu-korisniku programa u sklopu redovnog programa predškole. 

 

Članak 6. 

Programi Dječjeg vrtića organiziraju se u pet radnih dana tjedno, izuzev dana praznika i 

blagdana. 

 

Članak 7. 

Roditelji djeteta korisnika usluga s područja Općine Žakanje sudjeluju u cijeni programa 

sukladno članku 4. ove Odluke ovisno o programu Dječjeg vrtića, na način kako slijedi: 
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Cijena redovitog desetosatnog programa iznosi mjesečno: 

- 500,00 kuna (slovima: petsto kuna) za jedno dijete, 

- 400,00 kuna (slovima: četristo kuna) za drugo dijete iz iste obitelji, 

- za obitelji s troje ili više djece Općina Žakanje financira puni iznos ekonomske cijene za 

jedno dijete, odnosno cijena programa za roditelje za jedno dijete je 0,00 kn. 

Cijena čuvanja mjesta naplaćuje se 250,00 kuna mjesečno. 

Cijena kraćeg odgojno-obrazovnog programa - igraonice općeg tipa za djecu od navršene 

treće godine starosti do polaska u osnovnu školu naplaćuje se 200,00 kn mjesečno. 

 

Članak 8. 

Ukoliko zbog nekih razloga Dječji vrtić u određenom vremenskom periodu ne pruža određenu 

uslugu, istu od roditelja ne naplaćuje za taj period. 

Za izostanak djeteta iz vrtića do 10 radnih dana roditelj plaća puni iznos usluge.  

Za vrijeme izostanka djeteta iz vrtića neprekidno 10 radnih dana i više, iznos usluge se 

umanjuje za 25% po danu izostanka.  

Za unaprijed najavljeni izostanak u trajanju 10 radnih dana i više, iznos usluge se umanjuje za 

50% po danu izostanka. Izostanak je potrebno najaviti minimalno 7 dana unaprijed.  

 

Članak 9. 

Uplate će se vršiti temeljem ispostavljenog računa na žiroračun Dječjeg vrtića Pčelica 

najkasnije do 15-og u tekućem mjesecu. 

 

Članak 10. 

 Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 19. kolovoza 2021. godine. 

 

 

 


