
              
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JOSIPDOL 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 601-01/22-01/5 
URBROJ: 2133/13-04-22- 

Josipdol,      listopada 2022. godine 
 

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne 

novine'', broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava 

za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Županije 

(''Glasnik Karlovačke županije'', broj 17/06) te članka 30. Statuta Općine Josipdol (''Glasnik 

Karlovačke županije'', broj 12/21 i 40/21), Općinsko vijeće Općine Josipdol, na 10. sjednici 

održanoj dana_______ 2022. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića ''Josipdol''  

od roditelja – korisnika usluga 

 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića ''Josipdol''  (u 

daljnjem tekstu: Dječji vrtić) od roditelja-korisnika usluga.  

(2) Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje na odgovarajući se način 

primjenjuju i na skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić. 

PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA 

Članak 2. 

(1) Dječji vrtić provodi redoviti program (10-satni cjelodnevni ili 6 -satni poludnevni 

boravak) u matičnom objektu Josipdol i PO Oštarije.  

(2) Također se provode kraći programi: 

1. kraći program predškole  

2. kraći program opće igraonice  

3.kraći program engleske igraonice  

4.kraći program sportske igraonice  

5.kraći program folklorne igraonice  

 

 

 

 



MJERILA ZA NAPLATU USLUGA 

Članak 3. 

(1) Ekonomska cijena Dječjeg vrtića definirana je člankom 42. Državnog pedagoškog 

standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (''Narodne novine'' br. 63/08 i 90/10) koji sadrži sve 

rashode koji ulaze u izračun. Navedeni rashodi dijele se brojem upisane djece i brojem mjeseci 

u godini. 

(2) Odluku o ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića utvrđuje Općinsko vijeće Općine 

Josipdol. 

Članak 4. 

(1) Sudjelovanje roditelja koji zajedno s djecom imaju prebivalište na području Općine 

Josipdol u cijeni programa što ih njihova djeca ostvaruju u Dječjem vrtiću određuje se ovisno 

o vrsti i trajanju programa te socijalnom statusu obitelji. 

(2) Ako su zadovoljene sve potrebe djece koja s oba roditelja imaju prebivalište na 

području Općine Josipdol za ostvarivanjem programa predškolskog odgoja, Dječji vrtić može 

upisati i djecu roditelja koji nemaju prebivalište na području Općine Josipdol, uz uvjet da 

roditelji te djece plaćaju punu ekonomsku cijenu programa (uz mogućnost da dio troškova za 

tu djecu snose jedinice lokalne samouprave prema mjestu prebivališta roditelja). 

(3) U slučaju da samo jedan roditelj zajedno s djetetom ima prebivalište na području 

Općine Josipdol, a drugi roditelj ima prebivalište na području druge općine ili grada, a dijete je 

sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga ostvarilo upis 

u vrtić, sudjelovanje u cijeni programa je jednako kao i kad oba roditelja imaju prebivalište na 

području Općine Josipdol. 

Članak 5. 

(1) Općina Josipdol dužna je sukladno članku 3. Odluke o mjerilima za osiguranje 

sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području 

Županije (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 17/06) osigurati minimalno 50% ekonomske 

cijene redovitog programa po upisanom djetetu.  

            (2) Iznos sudjelovanja roditelja kada oba zajedno s djetetom imaju prebivalište na 

području Općine Josipdol u ekonomskoj cijeni programa je: 

- za redovni 10-satni program u iznosu od 695,00 kn za roditelje djece od navršene 1 

godine života do polaska u školu 

- za redoviti poludnevni program u iznosu 483,00 kn za roditelje djece od navršene 1 

godine života do polaska u školu. 

     (3) Iznos do pune ekonomske cijene snosi Osnivač Dječjeg vrtića Josipdol, Općina 

Josipdol. 

     (4) Olakšice u plaćanju redovitog 10-satnog programa imaju roditelji koji zajedno s 

djecom imaju prebivalište na području Općine Josipdol za: 

a) dijete invalida i poginulih branitelja Domovinskog rata i dijete osobe s invaliditetom 

– cijena je umanjena za 20% što iznosi 556,00 kn, 

b) dijete samohranog roditelja – cijena je umanjena za 15% što iznosi 590,75 kn. 

(5) Roditelju – korisniku usluga iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg 

vrtića smanjuje se za drugo dijete i svako sljedeće dijete za 30% pod uvjetom da su djeca 

upisana u Dječji vrtić i da su članovi istog kućanstva. 

 



Članak 6. 

Mjesečno sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg 

vrtića smanjuje se i u sljedećim slučajevima, uz dostavljenu dokumentaciju kojom potvrđuju 

razlog izostanka i pisanu obavijest o dužem izostanku djeteta iz vrtića: 

- za dane kada dijete ne pohađa vrtić zbog bolesti ili liječničke preporuke cijeli mjesec, o 

čemu roditelj – korisnik usluga dostavlja liječničku potvrdu, cijena usluga Dječjeg 

vrtića za taj mjesec smanjuje se za 50%, 

- roditelju – korisniku usluga Dječjeg vrtića čije dijete ne pohađa vrtić cijeli mjesec zbog 

korištenja godišnjeg odmora roditelja, uz potvrdu poslodavca, cijena usluga Dječjeg 

vrtića za taj mjesec smanjuje se za 50%, 

- roditelju – korisniku usluga Dječjeg vrtića čije dijete ne pohađa Dječji vrtić cijeli mjesec 

zbog osobnih obiteljskih razloga, cijena usluga Dječjeg vrtića za taj mjesec smanjuje se 

za 40%, 

- ukoliko ravnatelj Dječjeg vrtić donese Odluku o kolektivnom godišnjem odmoru, cijena 

usluga Dječjeg vrtića iznosi 140,00 kn. 

Članak 7. 

Sudjelovanje roditelja – korisnika usluga s prebivalištem na području Općine Josipdol u 

mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića utvrditi će se na temelju sljedećih dokaza: 

- dokaz o prebivalištu djeteta i roditelja (uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta); 

- dokaz o samohranosti roditelja (rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda 

o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom 

uzdržavanju djeteta, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne žici u 

zajedničkom kućanstvu); 

- dokaz o statusu invalida Domovinskog rata, odnosno dokaz o statusu osobe s 

invaliditetom (rješenje o statusu invalida Domovinskog rata, odnosno rješenje o statusu 

osobe s invaliditetom); 

- dokazi da obitelj ima troje ili više malodobne djece (za svako dijete mlađe od 18  godina 

rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana 

privola roditelja da Dječji vrtić sam može provjeriti podatke o rođenju djeteta u 

maticama rođenih). 

Članak 8. 

(1) Roditelj – korisnik usluge dužan je Dječjem vrtiću u roku od 8 dana od nastanka 

prijaviti svaku promjenu okolnosti koje bi mogle utjecati na visinu ili prestanak sufinanciranja. 

     (2) U slučaju da roditelj – korisnik usluge u roku iz stavka 1. ovog članka ne prijavi 

promjenu okolnosti koje su utjecale na sufinanciranje isti je dužan nadoknaditi nastalu štetu. 

PROGRAM PREDŠKOLE 

Članak 9. 

Program predškole besplatan je za roditelje djece s prebivalištem na području Općine 

Josipdol koja nisu uključena u redovite ili posebne programe predškolskog odgoja u godini prije 

polaska u osnovnu školu, a za djecu s teškoćama u razvoju dvije godine prije polaska u osnovnu 

školu. 

DRUGI PROGRAMI 



Članak 10. 

Cijenu usluga za kraće verificirane programe u potpunosti snose roditelji, ukoliko nije 

drugačije propisano posebnom Odlukom osnivača. Visinu naknade i eventualne olakšice 

utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost osnivača. 

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 

                                                       Članak  11. 

Dječji vrtić sa roditeljem-korisnikom usluge redovitog cjelodnevnog desetosatnog 

programa zaključuje Ugovor kojim se definiraju prava i obveze ugovornih strana. Roditelj-

korisnik usluge može raskinuti ugovor podnošenjem zahtjeva za ispis čiji je otkazni rok sedam 

dana od dana potpisivanja zahtjeva. Dječji vrtić može raskinuti ugovor u slučaju neplaćanja 

usluga više od dva mjeseca uzastopno te će dijete ispisati iz Vrtića, a svoje potraživanje naplatiti 

prisilnim putem. 

ROKOVI PLAĆANJA 

Članak 12. 

Utvrđeni iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa koji njihovo dijete ostvaruje u 

Dječjem vrtiću, roditelj je dužan uplatiti u proračun Općine Josipdol, najkasnije do 25. u 

mjesecu za protekli mjesec. 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 13. 

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

Dječjeg vrtića Josipdol (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 20/18). 

Članak 14. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke 

županije. 

 

 

 

              PREDSJEDNICA  

                                                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

Anđelina Božičević, prof. reh. 

 

 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 

uz Nacrt Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića ''Josipdol'' od 

roditelja - korisnika usluga 

 

1. Pravni temelj 

Pravni temelj za donošenje predložene Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg 

vrtića  ''Josipdol'' od roditelja – korisnika usluga sadržan je u odredbi članka 48. stavak 4. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'', broj 10/97., 107/07., 94/13. 

i 98/19.), kojim je propisano da dječji vrtić koji je osnovala jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, naplaćuje svoje usluge od roditelja - korisnika usluga, sukladno 

mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice osim programa predškole koji je za 

roditelje besplatan.  

 

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovim aktom, te svrha koja se želi postići 

uređenjem odnosa na predloženi način 

Općinsko vijeće Općine Josipdol donijelo je Odluku o utvrđivanju mjerila za naplatu 

usluga Dječjeg vrtića Josipdol od roditelja – korisnika usluga 27. travnja 2018. godine.  

Zadnja Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene u Dječjem vrtiću Josipdol (KLASA: 

021-05/16-01/05; URBROJ: 2133/13-01-16-07) je na snazi je od 2016. godine te je tada 

utvrđena ekonomska cijena vrtića iznosila 1.752,46 kn. 

Udio koji su roditelji – korisnici usluga do sada plaćali iznosio je 31,49%  dok je 

Osnivač/Općina osiguravao preostala sredstva u iznosu od cca 68,51%. 

Cijena vrtića za roditelje – korisnike usluga nije se mijenjala dugo godina. U proteklima 

godinama dogodile su se velike turbulencije u ekonomskom i financijskom smislu, bilo kao 

posljedica bolesti COVID-19, nastupanja novih okolnosti vezanih za poskupljenje energenata, 

te inflacije što je sve utjecalo na porast gotovo svih troškova vezanih uz pružanje usluga vrtića. 

Krenulo se u projekt Proširenja i rekonstrukcije Dječjeg vrtića što je stvorilo nove troškove koji 

nisu bili planirani. 

Bez obzira na sve navedene okolnosti, učešće roditelja u ekonomskoj cijeni vrtića nije 

se mijenjalo i nije pratilo rast troškova. Takav model plaćanja cijene vrtića od strane roditelja 

– korisnika usluga više nije održiv te ukoliko želimo održati sadašnji standard boravka djece u 

Dječjem vrtiću moramo ići u povećanje cijene vrtića. 

Izračun ekonomske cijene za 2022. godinu iznosi 2.078,53 kn i ona je utvrđena prema 

ukupnim rashodima vezanim uz poslovanje vrtića prema izvršenju iz 2021. godine (bez rashoda 

projekta financiranog od EU pomoći) podijeljena s brojem upisane djece i brojem mjeseci u 

godini. 

Donošenjem ove Odluke udio roditelja u plaćanju cijene smještaja u Dječjem vrtiću 

iznosio bi 33,44% redovite cijene, dok bi Osnivač/Općina osiguravao preostala sredstva u 

iznosu od cca 66,56%. Udio roditelja u odnosu na dosadašnji model bi se povećao za cca 1,95% 

što je neophodno jer je potrebno povećati vlastite prihode Dječjeg vrtića koji do sada nisu 

pokrivali niti 25% ukupnih prihoda, ostatak je teretio vlastite prihode proračuna.  

Zbog navedenih razloga predlaže se Općinskom vijeću Općine Josipdol da raspravi i 

usvoji dostavljeni Prijedlog akta. 

 

 



3. Procjena sredstava potrebnih za provođenje akta, te način njihova osiguranja 

Dodatna sredstva u Proračunu Općine Josipdol za ostvarenje predloženog akta nisu potrebna. 

 

4. Tekst prijedloga akta s obrazloženjem 

U prilogu se dostavlja tekst Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića ''Josipdol'' 

od roditelja - korisnika usluga. 

 

 

 


