
PRIJEDLOG!!! 

 

Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec 

(«Službeni glasnik Međimurske županije« broj 6/13, 10/13, 2/18, 5/20, 5/21 i 7/21-pročišćeni 

tekst)  Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj ___. sjednici održanoj ___________ 

godine donijelo je 

O D L U K U 

o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje cijene provedbe programa 

predškolskog odgoja i obrazovanja  Dječjeg vrtića „Ftiček“ 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti i mjerila za utvrđivanje cijene koštanja provedbe programa 

predškolskog odgoja koje provodi Dječji vrtić „Ftiček“ (u daljnjem tekstu Dječji vrtić), 

ekonomska cijena vrtića, udio roditelja - korisnika u cijeni.  

Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje na odgovarajući način se primjenjuju na 

skrbnike i udomitelje djece koja pohađaju Dječji vrtić. 

Članak 2. 

Za realizaciju programa predškolskog odgoja i obrazovanja, ustanove predškolskog 

odgoja i obrazovanja ostvaruju prihode iz slijedećih izvora: 

- proračuna Republike Hrvatske 

- proračuna Općine Donji Kraljevec 

- proračuna drugih jedinica lokalne samouprave prema prebivalištu roditelja i djeteta 

- participacije roditelja djece korisnika usluga 

- ostalih izvora. 

Članak 3. 

 

Općina Donji Kraljevec sufinancira djelatnost Dječjeg vrtića  na način da osigurava sredstva 

za podmirivanje dijela troškova ekonomske cijene, i to djeci s prebivalištem na području 

općine Donji Kraljevec čiji roditelji s kojima žive u zajedničkom kućanstvu, imaju 

prebivalište na području općine Donji Kraljevec. 

II. PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 

Članak 4. 

U Dječjem vrtiću se ostvaruju sljedeći redovni programi:  

• 10 satni programi za djecu jasličke dobi  

• 10 satni programi za djecu vrtićke dobi 

• 6 satni programi za djecu vrtićke dobi. 

 



III. UVJETI I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE CIJENE PROVEDBE PROGRAMA 

Članak 5. 

Ukupna visina potrebnih sredstava za provedbu programa predškolskog odgoja i obrazovanja 

djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću predstavlja ekonomsku cijenu (u daljnjem tekstu 

„Ekonomska cijena“). 

Ekonomska cijena koja se na taj način utvrđuje obuhvaća rashode koji su definirani Državnim 

pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i stvarne rashode provedbe svakog 

pojedinog programa (nepredviđeni rashodi i dr.). 

Rashodi iz stavka 2. ovog članka obuhvaćaju rashode za radnike, prehranu djece, uvjete 

boravka djece, nabavu namještaja i opreme te nabavu sitnog materijala, osim rashoda za 

kapitalna ulaganja u objekte. 

 

Ekonomska cijena iznosi: 

- za 10 satni program za djecu jasličke dobi iznosi 2.500,00 kuna, 

- za 10 satni program za djecu vrtićke dobi 1.950,00 kuna, a 

- za 6 satni program dobi 1.700,00 kuna. 

 

IV. UVJETI I MJERILA ZA NAPLATU USLUGE 

Članak 6. 

Sufinanciranje cijene usluge iznosi: 
Program/ekonomska 

cijena u kunama 

Udio roditelji u 

% 

Udio iz proračuna u 

% 

Ukupno 

10 satni za djecu jasličke  

dobi / 2.500,00 kn  

36 64 100 

10 satni za vrtićke dobi / 

1.950,00 kn 

33 67 100 

6 satni za vrtićke dobi / 

1.700,00 kn 

33 67 100 

 

Članak 7. 

Dječji vrtić samostalno utvrđuju kriterije i iznose po kojima se umanjuje participacija roditelja 

u visini ekonomske cijene, u slučaju opravdanog izostanka djeteta iz upisanog programa. 

 

VI. UGOVARANJE USLUGE 

Članak 8. 

Dječji vrtić u skladu s odredbama ove Odluke, sa roditeljima/korisnicama usluga zaključuje 

ugovor u kojemu se definiraju prava i obveze ugovornih strana, a naročito mjesečni iznos 

cijene usluge, rokovi plaćanja, prava i obveze ugovornih strana u slučaju nepridržavanja 

odredbi ugovora.  

Cijena usluge prihod je Dječjeg vrtića i uplaćuje se na račun istog osim ako je odlukom o 

izvršavanju proračuna propisano drugačije.  



VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 9. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Međimurske županije i stupa na snagu osmog 

dana od dana objave.  

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti: Odluka o ekonomskoj cijeni i sufinanciranju 

jaslica Dječjeg vrtića „Ftiček“,  Klasa: 601-01/19-01/11 od 20.03.2019. i  Odluka o 

ekonomskoj cijeni i sufinanciranju Dječjeg vrtića „Ftiček“ Klasa: 402-01/21-01/24 od 

22.10.2021. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC 
 

 

Klasa: 402-01/21-01/24  

Ur.broj:2109-06-03-21-01 

D. Kraljevec, 22.10.2021.      

         PREDSJEDNIK OV: 

         Mladen Taradi 

 


