
                  
REPUBLIKA HRVATSKA       NACRT 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

    
GRAD OGULIN

 
      GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Ogulin,  

 

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

novine“ br. 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“ br. 17/06) te članka 30. Statuta Grada Ogulina („Glasnik 

Karlovačke županije“ br. 16/21), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj 

dana_______ 2022. godine, donosi  

 

ODLUKU 

o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga  

Dječjeg vrtića ''BISTRAC'' Ogulin od roditelja-korisnika usluga 

 

OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „BISTRAC“ Ogulin (u 

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

Ustanova Dječji vrtić ''BISTRAC'' Ogulin obavlja svoju djelatnost na području Grada Ogulina 

u objektima namijenjenima provedbi programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Ogulinu. 

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

skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić. 

Članak 2. 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u odredbama ove Odluke 

korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod. 

 

PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA  

Članak 3. 

Dječji vrtić provodi sljedeće programe:  



- redoviti cjelodnevni desetosatni (10) program odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, 

prehrane i socijalne skrbi djece od navršene godine dana do polaska u osnovnu školu  

- program u trajanju do tri (3) sata dnevno (igraonica)  

- posebne programe (program ranog učenja stranog jezika, športski i drugi programi prema 

posebnim interesima i potrebama djece),  

- program predškole 

- ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja Dječji vrtić može izvoditi druge posebne 

razvojno orijentirane i socijalizacijske programe (izleti, ljetovanja i dr.) sukladno odredbama 

Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja.  

 

MJERILA ZA NAPLATU USLUGA  

Članak 4. 

Osnova za utvrđivanje potrebnih sredstava za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja 

djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću utvrđuje se u visini ukupnih godišnjih rashoda na 

temelju procijenjenog godišnjeg broja korisnika usluga za kalendarsku godinu.  

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

pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i stvarne rashode provedbe 

programa predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Ekonomsku cijenu za 10-satni program za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića. 

Članak 5. 

Grad Ogulin dužan je u svom proračunu osigurati minimalno 50% ekonomske cijene 

redovitog programa po upisanom djetetu.   

Iznos mjesečnog sudjelovanja roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića koji ima prebivalište 

na području Grada Ogulina za redoviti 10 satni program te posebne programe određuje se 

kako slijedi: 

  

PROGRAM 
CIJENA USLUGE KOJU 

FINANCIRA KORISNIK USLUGE 

10 satni za jasličku dob  791,12 kuna  / 105 eura  

10 satni za vrtićku dob  791,12 kuna / 105 eura 

Program u trajanju do 3 

sata (igraonica)  
195,90 kuna / 26 eura  

Posebni programi   150,70 kuna / 20 eura 

 

 

 



Članak 6. 

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji nema prebivalište na području Grada Ogulina kao 

i roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji je strani državljanin plaća punu mjesečnu 

ekonomsku cijenu programa. 

Ako općina ili grad na čijem području je prebivalište roditelja-korisnika usluge Dječjeg vrtića 

ne sufinancira ekonomsku cijenu programa, u tom slučaju punu mjesečnu ekonomsku cijenu 

programa plaća roditelj-korisnik usluge.  

                                                                    

MJERILA ZA OSTVARIVANJE UMANJENE CIJENE  

Članak 7. 

Sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području Grada Ogulina u 

mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića, umanjuje se kako slijedi: 

- roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga 

Dječjeg vrtića umanjuje se za drugo dijete za 20 %, a za treće i svako sljedeće dijete za 100%, 

pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić i da su članovi istog kućanstva 

- samohranom roditelju-korisniku usluge djece upisane u Dječji vrtić iznos sudjelovanja u 

mjesečnoj cijeni usluga umanjuje se - za prvo dijete 10%, za drugo dijete 20% u odnosu na 

punu cijenu usluge za prvo dijete, a za treće i svako sljedeće dijete 100% 

- roditelju-korisniku usluge invalidu Domovinskog rata iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni 

usluga umanjuje se za 10% 

- roditelju-korisniku usluga čije dijete, po preporuci liječnika, ne može boraviti u skupini i biti 

uključeno u odgojno-obrazovni proces duže od 4 (četiri) sata dnevno, plaćaju umanjenu cijenu 

za 50%  

- roditelju-korisniku usluga programa u trajanju do 3 sata (igraonica) cijena usluge za drugo 

dijete umanjuje se za 25%, a za treće i svako sljedeće dijete 100% 

- roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića koji koristi pravo na zajamčenu minimalnu 

naknadu iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga umanjuje se za 70% 

- udomitelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića koji je smješten u udomiteljskoj obitelji iznos 

sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga umanjuje se za 100%. 

 

Članak 8. 

Sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području Grada Ogulina u 

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

- dokaz o prebivalištu djeteta (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 živi u zajedničkom 

kućanstvu); 

- dokaz o statusu invalida Domovinskog rata (rješenje o statusu invalida Domovinskog rata)  

- nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja za dijete s teškoćama u razvoju 



- dokaz o statusu korisnika zajamčene minimalne naknade (potvrda Hrvatskog zavoda za 

socijalni rad) 

- dokaz o statusu udomitelja (potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad). 

 

Članak 9. 

U slučajevima nastupa posebnih okolnosti, koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje 

koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje 

građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje 

gospodarsku štetu, zbog čega Dječji vrtić nije u mogućnosti pružiti usluge smještaja djece, 

roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića osloboditi će se od naplate sudjelovanja u cijeni usluge. 

 

Iznos oslobađanja od naplate sudjelovanja u cijeni usluge iz članka 10. stavak 1. utvrđuje se 

na način da se sudjelovanje roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića u cijeni usluge umanjuje 

srazmjerno broju dana trajanja nemogućnosti korištenja usluga Dječjeg vrtića. 

Članak 10. 

Sudjelovanje roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj cijeni usluga 

Dječjeg vrtića, umanjuje se u slučaju izostanka djeteta iz Dječjeg vrtića neprekidno više od 

mjesec dana (najmanje 4 tjedna) za 50%. 

Članak 11. 

Roditelj-korisnik usluge je dužan Dječjem vrtiću „BISTRAC“ u roku od 8 dana od nastanka, 

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

sufinanciranja.  

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.  

 

PROGRAMI JAVNIH POTREBA 

Članak 12. 

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije 

polaska u osnovnu školu, a koja nisu uključena u nijedan oblik predškolskog programa.  

Trajanje programa je sukladno Državnom pedagoškom standardu. 

Program predškole za djecu s područja Grada Ogulina je besplatan.   

 

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA I NAPLATA PROGRAMA  

Članak 13. 

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. 

Članak 14. 

Roditelj-korisnik usluge plaćanje usluge vrši na žiro-račun Grada Ogulina do 15-og u mjesecu 

za prethodni mjesec.  

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 15. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu 

usluga Dječjeg vrtića ''BISTRAC'' Ogulin od roditelja-korisnika usluga („Glasnik Karlovačke 

županije“ br. 57/13, 22/20, 16/21 i 31/21). 

Članak 16. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.  

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 

Marinko Herman, struč. spec. krim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 

uz Nacrt Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga 

Dječjeg vrtića ''BISTRAC'' Ogulin od roditelja-korisnika usluga 

 

 Na temelju članka 48. stavak 4. zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) 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. 

 

 Gradsko vijeće Grada Ogulina donijelo je Odluku o utvrđivanju mjerila za naplatu 

usluga Dječjeg vrtića ''BISTRAC'' Ogulin od roditelja-korisnika usluga 19. prosinca 2013. 

godine, Odluku o izmjenama i dopunama iste 23. travnja 2020. te 17. ožujka 2021. i 15. 

srpnja 2021. godine.  

 

 Osnova za utvrđivanje potrebnih sredstava za djelatnost predškolskog odgoja i 

obrazovanja djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću utvrđuje se u visini ukupnih godišnjih 

prihoda i rashoda na temelju procijenjenog godišnjeg broja korisnika usluga za kalendarsku 

godinu.  

 

 Odlukom o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u 

djelatnosti predškolskog odgoja na području Županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 

17/06) koju je Županijska skupština donijela 23. svibnja 2006. godine propisano je da su 

jedinice lokalne samouprave koji su osnivači i suosnivači dječjih vrtića na svom području, a 

koji ostvaruju redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i 

socijalne skrbi djece predškolske dobi prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim 

mogućnostima i sposobnostima, dužne u svom proračunu osigurati minimalno 50% 

ekonomske cijene redovitog programa po upisanom djetetu. 

 

 Kako izračun ekonomske cijene za 2022. godinu iznosi 1.957,53 kune, prijedlog nove 

cijene usluge koju financira roditelj-korisnik usluge iznosi 791,12 kuna, što čini 40% 

ekonomske cijene redovitog programa Dječjeg vrtića, a ostatak od 60% će se osigurati u 

proračunu Grada Ogulina. 

 

 U proteklom razdoblju cijene usluge smještaja djece u Dječjem vrtiću nisu korigirane, 

a zbog mnogih okolnosti koje su se dogodile u gospodarskom i financijskom smislu te 

okolnosti vezane uz poskupljenje energenata (plina, lož-ulja i električne energije), ali i zbog 

poskupljenja prehrambenih proizvoda, predlaže se povećanje cijene koje za krajnji cilj ima 

održavanje sadašnjeg standarda boravka djece u Dječjem vrtiću. 

 

U tu svrhu potrebno je provesti savjetovanje s javnošću sa skraćenim rokom od 15 

dana kako bi se upravo na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Ogulina mogla 

usvojiti predložena Odluka koja će biti u primjeni od 1. listopada 2022. godine, nakon što 

sukladno Statutu Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, Upravno vijeće uskladi postojeći Pravilnik 

o kriterijima za obračun sudjelovanja korisnika u cijeni programa Dječjeg vrtića „Bistrac“ 

Ogulin. 

 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA 


