
 
Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i odredbe članka 30. Statuta Općine Sibinj („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ 1/2018, 
2/2020), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 20.sjednici održanoj dana 27.07.2020. godine 
donijelo je 
 
 
 

 ODLUKU 
 o mjerilima za utvrđivanje visine sudjelovanja roditelja/skrbnika korisnika usluga u cijeni 

usluga i programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u  
Dječjem vrtiću „Sibinj“  

 
 

Članak 1.  
 
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sudjelovanja u cijeni programa  Dječjeg vrtića „Sibinj“ (u 
daljnjem tekstu: Dječji vrtić)  roditelja – korisnika usluga.  
Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se i na skrbnike djece koja pohađaju Dječji 
vrtić. Općina Sibinj kao osnivač osigurava sredstva za rad Dječjeg vrtića.  
 

Članak 2.  
 

Roditelj/skrbnik korisnik usluge koji ima prebivalište i boravište na području Općine Sibinj dužan je 
sudjelovati u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje ostvaruje njegovo dijete 
ovisno o vrsti i trajanju programa tako da plaća dio pune cijene programa, a preostali iznos do pune 
ekonomske cijene plaća Općina Sibinj. 
 
Roditelj/skrbnik korisnik usluge koji ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave, 
sudjeluje u cijeni usluga u iznosu razlike između cijene koju podmiruje nadležna jedinica lokalne 
samouprave sukladno odluci njenoga predstavničkoga tijela i ukupnoj cijeni koštanja redovitog 
programa, a u protivnom mora sam snositi punu ekonomsku cijenu redovitog programa. 
 
Roditelj/skrbnik korisnik usluge kojem je rješenjem Centra za socijalnu skrb odobrena novčana 
pomoć, te je to jedini izvor prihoda obitelji oslobođen je plaćanja programa ranog i predškolskog 
odgoja i obrazovanja u cijelosti. 
Status iz prethodnog stavka dokazuje se pravomoćnim rješenjem nadležne službe o pravu na stalnu 
pomoć. 

Članak 3. 
 

Program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja organizira se tijekom pet radnih dana tjedno osim 
za vrijeme državnih praznika i blagdana. 
Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi 
(u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa:  
- redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece 
rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program), 
- programa za darovitu djecu rane i predškolske dobi, 
- programa za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, 
- programa predškole. 
 
 Dječji vrtić može, pored programa iz stavka 1. ovoga članka, izvoditi i:  
- programe ranog učenja stranih jezika te umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja (u 
daljnjem tekstu: kraći programi), 



- dodatne specifične sadržaje (sportske, umjetničke i druge sadržaje) u okviru redovitog programa iz 
stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, 
- druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja. 
 

 Članak 4. 
 

Program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću organizira se tijekom pet radnih 
dana tjedno osim za vrijeme državnih praznika i blagdana kao: 
 
REDOVITI PROGRAM  

• 10-satni program (4 obroka: doručak, užina, ručak, užina)  
• 6 -satni program (2 obroka: doručak i užina) 

 
POSEBNI PROGRAM:  
Program ranog učenja engleskog jezika  
 
PROGRAM JAVNIH POTREBA: 
Kraći posebni program Programpredškole se organizira u trajanju i prema rasporedu utvrđenom 
godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića. 
 
Programi iz stavka 2. i 3. ovoga članka provode se u trajanju i prema rasporedu utvrđenom Godišnjim 
planom i programom rada Dječjeg vrtića. 
 

Članak 5.  
 
Sredstva za programe Dječjeg vrtića osiguravaju se:  
- u proračunu Općine Sibinj 
 - iz sredstava proračuna Županije  
- sudjelovanjem roditelja u financiranju dijela ekonomske cijene programa  
- sufinanciranjem iz Državnog proračuna za djecu: 

• s teškoćama u razvoju 
• djecu pred polazak u školu  

Članak 6.  
 
Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ove Odluke, ekonomska cijena programa izračunava se na 
osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog broja korisnika usluga programa Dječjeg 
vrtića za kalendarsku godinu. 
Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrđene 
Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i to: 
1. Izdatke za zaposlenike: 

• brutto plaće 
•  naknade i materijalna prava radnika 

2. Prehranu djece  
3. Uvjete boravka djece:  

• materijalne izdatke 
•  energiju i komunalije 
•  tekuće održavanje objekta i opreme 

4. Nabavu namještaja i opreme  
5. Nabavu sitnog inventara  
 

Članak 7.  
 
Roditelj/skrbnik – korisnik usluga sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno ekonomskoj cijeni  
uz primjenu slijedećih kriterija  
 



1. KRITERIJ - Platni razredi - % ekonomske cijene koju plaća roditelj ovisno o visini zajedničkih 
primanja roditelja djeteta upisanog u program Dječjeg vrtića 
 
 
od                do               umanjenje cijene        sudjelovanje u cijeni sa  koeficijent (K1) 
                                                                                         
  0,00        -   8.000,00                          60,00%                          40,00%   0,4 
  8.000,01 -  12.000,00                         40,00%                          60,00%    0,6 
12.000,01 -  16.000,00                         20,00%                          80,00%   0,8 
16.000,01 i više                                   10,00%                           90,00%    0,9  
 
 
2. KRITERIJ - Broj djece upisane u Dječji vrtić iz jedne obitelji  
 
Broj djece      koeficijent (K2) 
1                        utvrđena po 1. kriteriju                                      1,0 
2                        75 % od utvrđene po 1. kriteriju                       0,75 
3                        50 % od utvrđene po 1. kriteriju                       0,50 
4 i više               25 % od utvrđene po 1. kriteriju                       0,25 
 
(npr. Ukoliko je ekonomska cijena vrtića 1.700,00 kn, a vrtić pohađaju 2 djeteta iz obitelji sa zajedničkim 
primanjima do 8.000,00 kn,cijena 10-satnog programa za prvo (starije) dijete je 680 kn, a za drugo (mlađe) 
dijete 510,00 kn) 
 
3. KRITERIJ - Dijete s teškoćama u razvoju i dijete s invaliditetom 
 
20 % umanjenje cijene utvrđene nakon primjene 2. kriterija  koeficijent (K3)  0,80 
 
(npr. Ukoliko u primjeru obitelji s dvoje djece u vrtiću i zajedničkim primanjima do 8.000,00 kn prvo (starije) 
dijete ima teškoće u razvoju cijena za to dijete cijena bi bila 544,00 kn (680,00 kn umanjeno za 20%). Ukoliko 
drugo (mlađe) dijete ima teškoće u razvoju, cijena za to dijete bi bila 408,00 kn (510,00 kn umanjeno za 20%)). 
 
Ukoliko se ne radi o djetetu s teškoćama u razvoju i djetetu s invaliditetom koeficijent K3 iznosi 1,0. 
 
4. KRITERIJ - Stupanj invalidnosti roditelja 
 
Stupanj invalidnosti roditelja/skrbnika - za svaki postotak invalidnosti roditelja utvrđena cijena vrtića 
nakon primjene 3. kriterija se umanjuje za 0,5% .  
 
Vrijednost koeficijenta (K4) se dobiva na način da se invalidnost roditelja, iskazana u decimalnom 
obliku podijeli sa 2 a zatim tako dobivena vrijednost oduzme od broja 1. 
 
Npr : Roditelj ima invalidnost 20 %,  što, izraženo u decimalnom obliku, iznosi 0,2. 
0,2 /2 = 0,1 
Vrijednost koeficijenta (K4)  : 1 – 0,1 = 0,9 
Dakle, za invalidnost roditelja od  20 %, postotak umanjenja cijene je 10 %, odnosno koeficijent  (K4) iznosi 0,9.  
 
 
Ukoliko roditelj nema utvrđenu invalidnost, koeficijent (K4)  iznosi 1,0. 
 
Cijena Dječjeg vrtića za svako upisano dijete formira se nakon primjene svih kriterija, po redoslijedu 
od prvoga do četvrtoga, primjenom slijedeće formule : 
 
Cijena Dječjeg vrtića = Ekonomska cijena x K1 x K2 x K3 x K4 
 



 
 

Članak 8.  
 
Roditelj – korisnik usluga uplaćuje mjesečnu cijenu usluga na žiro – račun Dječjeg vrtića.  
 

Članak 9.  
 
Dječji vrtić obračunava sudjelovanje roditelja – korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj 
cijeni usluga Dječjeg vrtića na temelju mjesečnih evidencija o prisutnosti djece u Dječjem vrtiću.  
 
Na temelju obračuna iz stavka 1. ovog članka Dječji vrtić dostavlja račun svakom roditelju – korisniku 
usluga najkasnije do 10-og dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.  
 
Roditelj – korisnik usluga dužan je platiti sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića 
na temelju računa iz stavka 1. ovog članka najkasnije do 20-og u tekućem mjesecu. 

 
 Članak 10. 

 
Osnovna uplata za Dječji vrtić primjenjuje se u slučaju kada roditelj/skrbnik – korisnik usluga ima 
pravo na umanjenje plaćanja mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića zbog slijedećih okolnosti: 
 

• Ako dijete ne koristi usluge Dječjeg vrtića zbog bolesti 20 dana i više, plaća se osnovna uplata 
(OBAVEZNO - potvrdom liječnika koja se predaje odgojitelju prilikom dolaska u Dječji vrtić, 
kojom se dokazuje pravo na umanjenu cijenu plaćanja)  

•  Ako dijete ne koristi usluge Dječjeg vrtića zbog korištenja godišnjeg odmora roditelja 
(najavljeno 15 dana unaprijed pisanim zahtjevom roditelja) bilo kada tijekom godine, plaća se 
osnovna uplata pod uvjetom da djeteta nije bilo cijeli mjesec. 

• Ako dijete ne koristi usluge Dječjeg vrtića tijekom srpnja i kolovoza plaća se osnovna uplata 
Dječjeg vrtića za srpanj i kolovoz (pravovremenim popunjavanjem i potpisivanjem anketnog 
listića u lipnju o potrebi korištenja usluga Dječjeg vrtića tijekom srpnja i kolovoza)  
 

O izostanku djeteta iz Dječjeg vrtića tijekom mjeseca, roditelji/skrbnici – korisnici usluga su dužni 
obavijestiti Dječji vrtić do kraja tekućeg mjeseca. 
 
Obitelj koja koristi pravo na besplatan Dječji vrtić temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb iz članka 
2. stavak tri ove Odluke ne ostvaruju pravo na pohađanje Dječjeg vrtića tijekom srpnja i kolovoza. 
 
Za dijete koje ne pohađa Dječji vrtić, a nema opravdani razlog (liječnička potvrda, korištenje 
godišnjeg odmora roditelja) plaća se puna mjesečna cijena programa.  
 

Članak 11.  
 

Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuje Dječji vrtić na temelju  dokumentacije koju 
dostavlja roditelj/skrbnik korisnik usluge pri upisu djeteta sukladno članku 25. Pravilnika o upisu 
djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića. 

 
Podnositelj zahtjeva za umanjenje cijene dužan je uz zahtjev za upis u Dječji vrtić obvezno priložiti 
tražene isprave iz stavka 1. ovoga članka u protivnom će se zahtjev odbaciti kao nepotpun. 
 
Zahtjev za umanjenje cijene može se podnijeti i tijekom pedagoške godine ukoliko se kod korisnika 
steknu neki od uvjeta iz članka 11. 

 
 
 



Članak 12. 
 
Dječji vrtić  ima pravo otkazati pružanje usluga korisniku usluga koji 2 mjeseca uzastopce ne plati 
iznos sudjelovanja u cijeni izabranog programa, a potraživanje će naplatiti pokretanjem ovršnog 
postupka. 
 
Dječji vrtić može otkazati pružanje usluga korisniku usluga u sljedećim slučajevima: 
 -nemarnog i neodgovornog odnosa korisnika usluga prema predškolskoj ustanovi (nepoštivanje 
kućnog reda, neplaćanja iznosa sudjelovanja u cijeni programa)  
-ako u roku od 2mjeseca od početka pohađanja Dječjeg vrtića, stručna služba Dječjeg vrtića ocijeni da 
dijete nije spremno biti uključeno u redoviti program Dječjeg vrtića, odnosno utvrdi teškoće u razvoju 
kod djeteta, a nema mogućnosti smještaja u posebne skupine. 
 

 Članak 13.  
 
Dječji vrtić zadržava pravo naplate nepodmirenih potraživanja putem suda. 
 

 
Članak 14.  

 
Ako korisnik usluga ispisuje dijete iz Dječjeg vrtića, dužan je o tome obavijestiti Dječji vrtić pisanim 
putem najkasnije 15 dana prije ispisa, te podmiriti svoja zaostala dugovanja do dana ispisa djeteta. 
 

Članak 15.  
 
Međusobna prava i obveze  Dječji vrtić i roditelj/skrbnik – korisnik usluga uredit će posebnim 
Ugovorom o neposrednim pravima i obvezama u ostvarivanju programa Dječjeg vrtića.  
 

Članak 16. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 
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