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 Temeljem članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 

i 107/07), članka 41. i 42. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe  

(NN 63/08 i 90/10), te članka 46. stavka 1. alineje 10. Statuta Grada Daruvara (Službeni 

glasnik Grada Daruvara broj 6/09), po prijedlogu gradonačelnika Grada Daruvara,  Gradsko 

vijeće Grada Daruvara na svojoj  35. sjednici,  održanoj dana 10. srpnja 2012. godine, 

donijelo je sljedeću   

 

ODLUKU 

o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika vrtića u cijeni programa  

dječjih vrtića Grada Daruvara 

 

Članak 1. 

 

         Ekonomska cijena korištenja vrtića u cjelodnevnom boravku utvrđivat će se za svaku 

proračunsku godinu.  

        Grad Daruvar  sufinancirat će boravak djece u vrtićima sa 70% ekonomske cijene po 

djetetu. 

 

 

Članak 2. 

 

Roditelji/staratelji  za boravak djeteta u vrtiću plaćaju cijenu sukladno prihodovnom 

cenzusu po članu domaćinstva, kako slijedi : 

 

I.    cijena –  427,00  (do 900,00 kn po članu obitelji)                                              

II.  cijena –  483,00  (od 900,01 do 1.200,00 kn po članu obitelji)         

III. cijena –  561,00  (od 1.200.01 do 1.800,00 po članu obitelji)          

IV. cijena –  626,00  (od 1.800.01 do 2.500,00 po članu obitelji)          

V.  cijena –  781,00  (od 2.500,01 i više po članu obitelji)       

                

 Za nepravovremeno plaćanje obračunava se zakonom propisana zatezna kamata. 



Prosjek primanja utvrđuje se uvjerenjem nadležnog državnog tijela za porezne poslove za 

proteklu godinu, a   utvrđuje se prilikom upisa djeteta u vrtić te u mjesecu ožujku tekuće 

godine 

 

Cijena plaćanja određuje se na osnovu : 

 

1. Uvjerenja o prihodima Porezne uprave za proteklu godinu ili zadnja tri mjeseca tekuće 

godine 

2. Naknade za rodiljski dopust 

3. Naknade za bolovanje 

4. Mirovine 

Roditelj/staratelj koji ne dostavi propisanu dokumentaciju na osnovu koje se određuje 

cijena plaćanja smještaja djeteta u vrtiću, razvrstava se u 5. cijenu plaćanja od 781,00 kn. 

Ukoliko je roditelj/staratelj  u protekloj godini bio nezaposlen, a zasnuje radni odnos u 

tekućoj godini, osnovica za određivanje cijene plaćanja vrtića utvrdit će se na osnovu : 

 

1. Potvrde poslodavca o prosijeku plaće za zadnja tri mjeseca 

2. Platne liste 

3. Izjave poslodavca o visini plaće radnika 

Roditelj/staratelj kojemu u tekućoj godini prestane radni odnos, obvezan je kao dokaz 

donijeti potvrdu da je prijavljen na Zavodu za zapošljavanje, a cijena plaćanja se utvrđuje 

prema novonastaloj situaciji. 

Za utvrđivanje novog iznosa prihodovnog cenzusa roditelj/staratelj  obraća se pisanom 

zamolbom ravnateljici vrtića. 

Ukoliko jedan od roditelja zbog poremećenih odnosa u obitelji ne živi u obitelji, a djeca su 

povjerena drugom roditelju, prihod roditelja izvan obitelji ne ulazi u prihodovni cenzus. 

Navedena situacija se dokazuje dokumentom nadležnog centra za socijalnu skrb. 

 

 

Članak 3. 

 

       Za drugo i svako sljedeće dijete koji su istovremeno polaznici vrtića, korisnici plaćaju 

umanjenu cijenu  kako slijedi: 

- za drugo dijete u vrtiću – cijena se umanjuje za 20%   

- za treće  i svako daljnje dijete u vrtiću – cijena je 0 kuna. 

 

Članak 4. 

 

          U razdoblju od 01.09. do 30.06. za vrijeme izostanka djeteta iz vrtića zbog bolesti 

djeteta najmanje petnaest ili više dana uzastopno, korisniku usluga umanjuje se cijena 

plaćanja po danu izostanka za 30 %. 

Dokaz za izostanak djeteta zbog bolesti je liječnička ispričnica koja se predaje odgojitelju 

djeteta. 

Za  izostanak djeteta u trajanju 30 dana i duže umanjuje se cijena plaćanja za 60%.  

           U razdoblju od 01.07. do 31.08. za svaki izostanak djeteta, korisniku usluga umanjuje 

se osnovna cijena po danu izostanka za 60 %.  

 

 



Članak 5. 

 

           Učešće roditelja za skraćeni boravak djeteta u vrtiću (poludnevni boravak)  iznosi 70% 

od cijene. 

 Izostanak djeteta iz vrtića zbog smjenskog rada roditelja naplaćuje se 70% od 

cjelodnevne cijene po danu izostanka djeteta. 

 

 

Članak 6.  

 

             U slučaju teže bolesti ili invalidnosti djeteta, roditelj/skrbnik  se može osloboditi 

plaćanja smještaja djeteta u vrtiću. 

            Odluku o oslobađanju plaćanja iz stavka 1. ovog članka donosi ravnatelj vrtića uz 

prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, po prethodnoj zamolbi roditelja/skrbnika djeteta i uz 

priloženu medicinsku dokumentaciju.  

           Razliku prihoda koja će nastati uslijed navedenog  oslobađanja plaćanja vrtićima će 

nadoknaditi Grad Daruvar. 

Članak 7. 

 

         Grad Daruvar sufinancirat će boravak djeteta u vrtiću uz uvjet prebivališta ili trajnog 

boravišta,  kako slijedi :  

 

- da dijete  i oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište ili boravište na području Grada 

Daruvara, 

- da dijete i samohrani roditelj s kojim dijete živi imaju prebivalište ili boravište na 

području Grada Daruvara. 

 

          U slučaju boravišta roditelji/staratelji prije upisa djeteta u vrtić dužni su tajniku vrtića 

predati kopiju dokumenta nadležnog državnog tijela za porezne poslove, iz kojeg je vidljivo 

da se zbog boravišta roditelja na području Grada Daruvara porez na dohodak  obračunava i 

uplaćuje u korist Grada Daruvara. 

Članak 8. 

 

         Roditelji djece s prebivalištem izvan područja Grada Daruvara sudjeluju u cijeni 

programa vrtića prema ovoj odluci, a razliku do pune ekonomske cijene plaćat će 

općine/gradovi, što će se utvrditi ugovorom između tih općina/gradova  i Grada Daruvara.  

           Ukoliko ne postoji ugovor o sufinanciranju, roditelji plaćaju ekonomsku cijenu. 

 

Članak 9.  

 

         Predškolske ustanove vrše predbilježbu djece u program svake pedagoške godine u 

mjesecu svibnju, na temelju svojih materijalnih i prostornih mogućnosti te financijskih 

mogućnosti Grada Daruvara, a upis djece krajem mjeseca kolovoza. 

        Ukoliko je veći broj roditelja zainteresiran za upis djeteta u predškolsku ustanovu, kod 

upisa će Povjerenstvo za upis  primjenjivati  prioritete na temelju kojih će se vršiti prijam 

djece u vrtić,  kako slijedi: 

1. djeca roditelja  žrtava i invalida Domovinskog rata 

2. djeca iz obitelji s troje i više djece 

3. djeca zaposlenih roditelja 

4. djeca s teškoćama u razvoju 



5. djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima 

6. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu 

7. djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu 

8. djeca  čiji je jedan roditelj teško bolestan, a prema mišljenju liječnika, bolest roditelja 

je opasna za razvoj djeteta 

9. djeca iz obitelji u kojoj su prema nalazu socijalnog ili drugog stručnog radnika 

pojedinih oblika socijalne patologije, poremećeni odnosi u tolikoj mjeri da utječu na 

razvoj djeteta 

10. djeca  čija su oba roditelja zbog privremenog rada u inozemstvu, a ostavljena su na 

brigu trećim osobama ili starijim članovima obitelji koji nisu u stanju osigurati uvjete 

za normalan i svestran razvoj djeteta. 

11. djeca roditelja pripadnika nacionalne manjine prema čl.7. stavku 2. Zakona o odgoju 

i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (samo za vrtić F. Mravenca), 

imaju prioritet pri upisu, samo pod jednakim uvjetima navedenim u prethodnom 

stavku.  

 

Članak 10. 

 

            Roditelj/staratelj  koji odluči ispisati dijete iz vrtića dužan je podmiriti sve svoje 

obveze prema vrtiću zaključno s danom ispisa i potpisati ispisnicu. 

 

 

Članak 11. 

 

        Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o  mjerilima sudjelovanja 

roditelja u cijeni programa dječjih vrtića Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada 

Daruvara“, broj 10/03, 1/07 i 2/08). 

Članak 12. 

 

       Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Daruvara“, a primjenjuje  se od  01. rujna 2012. godine .  

                                                                                                                       

             Predsjednik:         

            Bruno Marić, bacc. iur. 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                 


