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REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
DJEČJI VRTIĆ SLUNJ 

 
KLASA:601-02/16-03-02 
URBROJ: 2133-79-16-01-02                                                   NACRT 

U SLUNJU, 25. 2. 2016. 
 

Na temelju članaka  48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(NN 10/97, 107/07,  90/10,  94/13),  članka 3. stavka 3. Odluke o utvrđivanju 

mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Slunj („Glasnik Karlovačke županije“ 

22/14) i članka  46. Statuta Dječjeg vrtića Slunj, KLASA:601-02/14-01-06, 

URBROJ:2133-79/04-14-01 , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Slunj  na_________ 

sjednici održanoj_____________ donosi: 

 
 

PRAVILNIK O SUDJELOVANJU RODITELJA / SKRBNIKA U NAKNADI 
CIJENE PROGRAMA U DJEČJEM VRTIĆU  SLUNJ 

  
 
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom o sudjelovanju roditelja/ skrbnika u naknadi cijene programa 

utvrđuje se cijena kojom roditelji / skrbnici sudjeluju u naknadi cijene programa. 

 

Članak 2. 

 

Cijena boravka djeteta u Dječjem vrtiću utvrđuje se prema visini prosječnih 

mjesečnih primanja po članu zajedničkog kućanstva u zadnjih mjesec dana prije 

upisa djeteta u vrtić, prema sljedećoj ljestvici: 

 

VISINA PRIMANJA 

(po članu obitelji) 

MJESEČNA CIJENA BORAVKA 

(po djetetu) 

do  1.200,00 kn 500,00 kn 

od 1.200,00  do 1.800,00  kn 550,00 kn 

preko 1.800,00 kn 600,00 kn 
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Članak 3. 

 

Cijena poludnevnog boravka utvrđuje se u visini od 80% pripadajuće ljestvice iz 

članka 2. ovog Pravilnika. 

 

Članak 4. 

 

Cijena posebnih programa (program ranog učenja stranih jezika ili drugi kraći 

program) utvrđuju se u iznosu od 120,00 kn mjesečno po djetetu.  

 

Članak 5. 

 

Program  predškole je za roditelje besplatan, osim troškova prehrane djeteta koji 

iznose 5 kn dnevno. 

 

Članak 6. 

 

Roditelji/skrbnici dužni su na početku svake pedagoške godine dostaviti Vrtiću 

dokaze o ostvarenim mjesečnim prihodima za sve članove zajedničkog 

kućanstva. 

Za potrebe ovog Pravilnika pod ostvarenim mjesečnim prihodima 

podrazumijevaju se: prihod ostvaren po osnovi rada, mirovine, naknade za 

vrijeme nezaposlenosti, prihod od imovine, imovinskih prava i prihod ostvaren na 

neki drugi način. 

Vlasnici privatnih poduzeća, obrtnici, roditelji/skrbnici zaposleni u inozemstvu i 

svi koji ne predoče potvrde o svojim ukupnim prihodima, plaćaju najvišu ljestvicu 

određenu ovim Pravilnikom.    

 

Članak 7. 

 

Ako u Vrtiću boravi dvoje ili više djece iz iste obitelji, roditelji/skrbnici za prvo 

dijete plaćaju punu cijenu prema pripadajućoj ljestvici, a za drugo dijete se 

cijena boravka umanjuje 20%, dok se za treće dijete cijena umanjuje za 50%.  
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Članak 8. 

 

Ako u Vrtiću boravi dijete samohranog roditelja/skrbnika, cijena programa 

umanjuje se za 20% pripadajuće ljestvice. 

Samohrani roditelj svoj status dokazuje prilaganjem dokumentacije sukladno  

odredbama Obiteljskog zakona, koji uređuje tko se smatra samohranim 

roditeljem.  

 

Članak 9. 

                                                                                                                                                                                                                                             

Roditelj/skrbnik plaća punu cijenu boravka, bez obzira na broj dana koje dijete 

provede u ustanovi osim u slučajevima: 

- bolesti djeteta duže od 8 kalendarskih dana, uz predočenje liječničke 

potvrde (uplata se umanjuje za broj dana izostanka, a može iznositi 

najviše 50% za te dane) 

- boravka djeteta u bolnici uz predočenje liječničke potvrde, uplata se 

umanjuje 100% za te dane 

- korištenja godišnjeg odmora  roditelja/skrbnika (uplata se umanjuje 50% 

za te dana, uz predočenje Rješenja ili Odluke o korištenju godišnjeg 

odmora)  

- izostanka djeteta cijeli mjesec zbog osobnih razloga roditelja/skrbnika, 

uplata se umanjuje 40%  

- korištenja kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenih u vrtiću uplata se 

umanjuje 50% za te dane 

Druge eventualne slučajeve kao posljedicu nepredviđenih okolnosti rješava 

ravnatelj vrtića na pismeni zahtjev roditelja/skrbnika. 

 

Članak  10. 

 

Na roditelje/skrbnike s područja drugih gradova i općina i roditelje/skrbnike koji 

imaju status stranaca primjenjuje se članak 2. Pravilnika o načinu ostvarivanja 

prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj. 

 

 

 



4 

 

Članak 11. 

                                                    

Međusobna prava i obveze između roditelja/skrbnika kao korisnika usluga i Vrtića 

kao pružatelja usluga uredit će se ugovorom. 

                                                                                                                                           

Članak 12. 

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sudjelovanju 

roditelja/skrbnika u naknadi cijene programa u vrtiću  donesen 01. 09. 2009.  

godine s pripadajućim izmjenama i dopunama od: 

- 03. 08. 2009. godine 

- 31. 05. 2010. godine 

- 11. 11. 2010. Godine.  

   

Članak 13. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan nakon objave  na oglasnoj ploči Vrtića. 

 

Članak 14. 

 

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Vrtića ____________ 

 

 

 

                                                                         Predsjednica Upravnog vijeća:                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                   Katarina Rendulić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


