
Na temelju članka 49. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne 
novine», broj 10/97, 107/07 i 94/13), Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za 
zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Županije 
(«Glasnik Karlovačke županije» br. 17/2006) te članka 23. Statuta Grada Ogulina («Glasnik 
Karlovačke županije» br. 25/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj 
dana 19. prosinca 2013. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o utvrñivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića «Bistrac» Ogulin 

 od roditelja-korisnika usluga 
 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom se utvrñuju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića «Bistrac» Ogulin (u 
daljnjem tekstu »Dječji vrti ć«) od roditelja-korisnika usluga. 
 
Ustanova Dječji vrti ć «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 pohañaju Dječji vrti ć. 
 
II. PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 
 

Članak 2. 
 

U Dječjem vrtiću se ostvaruju sljedeći programi: 
 
-Redoviti 10 satni program za djecu jasličke dobi; 
 
-Redoviti 10 satni program za djecu vrtićke dobi; 
 
-Posebni program ranog učenja stranih jezika - za engleski jezik; 
 
-Kraći specijalizirani program koji se provodi u okviru redovnog programa - etno-program; 
 
-Kraći specijalizirani program koji se provodi izvan redovnog programa – opća igraonica; 
 
-Program predškole; 
 
 
III. MJERILA ZA NAPLATU USLUGE 
 

Članak 3. 
 

Osnova za utvrñivanje potrebnih sredstava za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja 
djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću utvrñuje se u visini ukupnih godišnjih prihoda i 
rashoda na temelju procijenjenog godišnjeg broja korisnika usluga za kalendarsku godinu. 



 
Ekonomska cijena koja se na taj način utvrñuje obuhvaća rashode koji su definirani Državnim 
pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i stvarne rashode provedbe svakog 
pojedinog programa (nepredviñeni rashodi i dr., osim izgradnje i adaptacije objekata). 
 
Ekonomsku cijenu za 10-satni program za svaku kalendarsku godinu utvrñuje Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića. Ekonomska cijena iznosi 1.500,00 kuna. 
 

Članak 4.  
 

Sufinanciranje cijene usluge dijeli se u omjeru 60 % osnivač i 40 % roditelji za : 
 
PROGRAM UDIO RODITELJA UDIO PRORAČUNA 
10 satni za jasličku dob 600,00 kn / 40 % 900,00 kn / 60 % 
10 satni za vrtićku dob 600,00 kn / 40 % 900,00 kn / 60 % 
Učenja engleskog jezika 150,00 kn / mj. 100,00 % - 
Etno program - 100 % 
Opća igraonica  150,00 kn / mj. 100,00 % - 
Program predškole  - 100% 
 

Članak 5. 
 
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 cijenu 
usluga Dječjeg vrtića iz članka 3. stavka 3. ove Odluke. 
 
Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na 
području jedinice lokalne samouprave koja je sklopila Ugovor o meñusobnim pravima i 
obvezama s Dječjim vrtićem, sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno odluci 
predstavničkog tijela te jedinice lokalne samouprave. 
 

Članak 6. 
 

Cijenu usluge za posebni program ranog učenja stranih jezika i kraći specijalizirani program 
koji se provodi izvan redovnog programa – opća igraonica, plaćaju u cijelosti roditelji djece 
polaznika, a odluku o iznosu cijene usluge donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića. 
 
 
IV. PRAVO NA POMOĆ U SU/FINANCIRANJU CIJENE USLUGE KOJI SNOSE 
RODITELJI - KORISNICI 

 
Članak 7. 

 
Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području Grada Ogulina 
u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića, utvrñeno u smislu članka 4. ove Odluke, 
smanjuje se kako slijedi: 
- roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga 
Dječjeg vrtića smanjuje se za drugo dijete za 25%, za treće dijete i svako sljedeće dijete za 
100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrti ć i da su članovi istog kućanstva; 
- samohranom roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića cijena usluga umanjuje se za 10 %; 



- roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića sa statusom hrvatskog ratnog vojnog invalida iz 
Domovinskog rata iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića umanjuje se za  
10%;  
- roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića koji koristi prava iz socijalne skrbi, uz dokaz o 
primanju socijalne pomoći, cijena usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 70 %; 
 
 

Članak 8. 
 
Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg 
vrtića, utvrñeno u smislu članka 4. ove Odluke, smanjuje se i u slijedećim slučajevima: 
- za dane kada dijete ne pohaña vrtić zbog bolesti mjesec dana i duže, o čemu roditelj-korisnik 
usluga dostavlja liječničku potvrdu, cijena usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 50 %; 
- roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića čije dijete ne pohaña vrtić zbog korištenja 
godišnjeg odmora, uz potvrdu poslodavca, cijena usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 50 %; 
- roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića čije dijete ne pohaña vrtić zbog osobnih obiteljskih 
razloga, cijena usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 40 %; 
- za vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora radnika Dječjeg vrtića, cijena usluga Dječjeg 
vrtića smanjuje se za 50 %; 
 

Članak 9. 
 

Dječji vrti ć 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 i rokovi plaćanja, prava i obveze ugovornih strana u slučaju nepridržavanja 
odredbi ugovora. 
 
Cijena usluge prihod je Dječjeg vrtića i uplaćuje se na žiro račun istog. 
 

Članak 10. 
 

Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od dana objave u »Glasniku Karlovačke županije«. 
 
KLASA: 023-01/13-01/150 
URBROJ: 2133/02-02-13-1 
Ogulin, 19.12.2013. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA 
 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća 
 Grada Ogulina 
 
 _________________________ 
 v.r. Milan Sabljak, dipl. ing. grañ. 

 
 


