REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALI BUKOVEC
Općinsko vijeće
Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“ broj 10/97 i 107/07 i 94/13) i članka 31. Statuta Općine Mali Bukovec
(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/13) Općinsko vijeće Općine Mali Bukovec
na 24. sjednici u mandatnom razdoblju 2013.-2017., održanoj 8. srpnja 2016. godine donosi
ODLUKU
o utvrđivanju mjerila za naplatu
korisnicima usluga Dječjeg vrtića „Krijesnica“ i
kriterija za ostvarenje prava prednosti pri upisu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Krijesnica“ (u
nastavku: Dječji vrtić) od roditelja - korisnika usluga (u nastavku: roditelji) te kriteriji za
ostvarenje prava prednosti pri upisu u programe Dječjeg vrtića.
Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje na odgovarajući način se primjenjuju
i na zakonske skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić.
II. MJERILA ZA NAPLATU USLUGA DJEČJEG VRTIĆA
Članak 2.
Ekonomsku cijenu za svaku pedagošku godinu utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića
temeljem ukupnih prihoda i rashoda za prethodnu pedagošku godinu.
Općina Mali Bukovec iz Proračuna podmiruje razliku troškova između ekonomske
cijene i iznosa s kojim roditelji sudjeluju, a koji je utvrđen u člancima 3. i 4. ove Odluke.
Članak 3.
Iznos sudjelovanja roditelja djece s prebivalištem na području Općine Mali Bukovec u
ekonomskoj cijeni redovitih programa iznosi:
• za 9 satni program - 530,00 kn
• za 5 satni program - 400,00 kn.
Iznos sudjelovanja roditelja djece s prebivalištem izvan područja Općine Mali Bukovec
u ekonomskoj cijeni redovitih programa iznosi:
• za 9 satni program - 690,00 kn
• za 5 satni program - 530,00 kn.
Roditelji djece s prebivalištem na području Općine Mali Bukovec kojima je rješenjem
Centra za socijalnu skrb odobrena zajamčena minimalna naknada, sudjelovat će u cijeni
programa iz stavka 1. ovog članka u iznosu od 100,00 kuna.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, roditelj koji ima prebivalište na području
druge jedinice lokalne samouprave, a čiji je čelnik sklopio sporazum o sufinanciranju programa

predškolskog odgoja djece s Općinom Mali Bukovec, sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića
sukladno stavku 1. ovog članka.
Roditelji ne sudjeluju u cijeni realizacije programa predškole i on je za djecu besplatan.
Roditelji djece koja ne pohađaju redovite programe iz stavka 1. ovog članka, a pohađaju
program predškole iz stavka 5., sufinanciraju samo trošak užine u iznosu 6,00 kn po danu koji
je polaznik proveo u programu.
Troškovi prvog upisa u programe Dječjeg vrtića se ne naplaćuju dok se svaki sljedeći
upis naplaćuje u iznosu od 150,00 kuna, a pričuva mjesta se naplaćuje u iznosu od 50,00 kuna
mjesečno.
Članak 4.
Sudjelovanje roditelja u cijeni programa iz članka 3. ove Odluke umanjuje se prema
slijedećim mjerilima:
• za drugo dijete (ako su oboje polaznici Vrtića) – 10 % niža cijena,
• za treće i svako sljedeće dijete (ako su sva djeca polaznici Vrtića) – 20 % niža cijena,
• samohrani roditelj – 10 % niža cijena,
• roditelj/staratelj invalid s utvrđenim invaliditetom 80% i više – 20 % niža cijena.
Ukoliko postoji više uvjeta za umanjenje cijene po više osnova iz stavka 1. ovoga
članka, umanjenje cijene se može ostvariti samo po jednom osnovu koji je za roditelja
najpovoljniji.
Ukoliko dijete zbog bolesti izostane neprekidno 7 ili više radnih dana, o čemu roditelj
dostavlja liječničku potvrdu, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića
smanjuje se za svaki radni dan u iznosu:
• za 9 satni program – 15 kuna/dan,
• za 5 satni program – 10 kuna/dan.
Umanjenje mjesečne cijene usluga sukladno stavku 3. ovog članka primjenjuje se
prilikom obračuna cijene usluge u idućem mjesecu.
Osim bolesti, drugi izostanci se ne priznaju osim izostanaka koji se ne mogu izbjeći
zbog dužeg izbivanja roditelja ili djeteta ili više sile, a koji se pisanim putem moraju najaviti
Dječjem vrtiću najmanje 7 dana prije nastupa istih.
Članak 5.
Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa iz članka 4. ove Odluke utvrđuje Dječji
vrtić na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji uz zahtjev za upis djeteta, odnosno u
roku od 15 dana od nastanka promjene koja utječe na ostvarivanje prava na olakšice.
Dokazi koje su roditelji dužni priložiti za ostvarenje prava na olakšicu utvrđuju se
Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga koji donosi Upravno
vijeće Dječjeg vrtića.
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Članak 6.
Roditelji snose dodatne troškove za sljedeće aktivnosti u organizaciji Dječjeg vrtića:
poludnevni i cjelodnevni izleti (prijevoz autobusom, ulaznice i sl.)
gostovanje kazališnih skupina u Dječjem vrtiću
dodatne radionice i programi Dječjeg vrtića i vanjskih suradnika (strani jezici i slično)
ostale aktivnosti koje nisu predviđene Kurikulumom Dječjeg vrtića.

III. KRITERIJI ZA OSTVARENJE PRAVA PREDNOSTI PRI UPISU
Članak 7.
Prednost pri upisu ostvaruje se sukladno ovoj Odluci odredbama Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju.

Članak 8.
Kriteriji za ostvarivanje prednosti propisani Zakonom o predškolskom odgoju i
obrazovanju i utvrđeni ovom Odlukom primjenjuju se ako se sva prijavljena djeca ne mogu
upisati.
Kriteriji se rangiraju prema slijedećem redoslijedu:
• djeca s prebivalištem na području Općine Mali Bukovec
15 bodova
• djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
10 bodova
• djeca iz obitelji s troje ili više djece (bod za svako malodobno dijete)
1 bod
• djeca zaposlenih roditelja (bod za svakog zaposlenog roditelja)
5 bodova
• djeca s teškoćama u razvoju
2 boda
• djeca samohranih roditelja
10 bodova
• djeca u udomiteljskim obiteljima
8 bodova
• djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
10 bodova
• djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu
2 boda
Članak 9.
Pravo prednosti pri upisu na temelju kriterija iz članka 8. ove Odluke utvrđuje Dječji
vrtić na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji uz zahtjev za upis djeteta.
Dokazi koje su roditelji dužni priložiti za ostvarenje prava prednosti pri upisu utvrđuju
se Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga koji donosi Upravno
vijeće Dječjeg vrtića.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja na snagu Pravilnika o upisu djece i
ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga koji donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića.
Ova Odluka objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.
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