
Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i odredbe članka 30. Statuta Općine Sibinj 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine 
Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 25.sjednici održanoj dana 
19.03.2021. godine donijelo je 
 

 ODLUKU 
o dopuni Odluke 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.  

 
 U Odluci 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“ („Službene 
novine Općine Sibinj“, broj: 4/2020, 6/2020) u članku 9. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 
 
„Dijete koje zbog bolesti ne koristi program Dječjeg vrtića 3 dana i duže bez prekida za dane 
bolovanja roditelj plaća 25% od cijene utvrđenog programa na temelju potvrde liječnika.“ 
 

Članak 2. 
 U članku 10.  stavak 1. mijenja se i glasi:  
 
„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 je roditelj koristio godišnji manje od mjesec dana, za te dane se obračunava 25% visine 
od participacije,  

• Roditelji korisnici usluga imaju pravo u pedagoškoj godini na nekorištenje Dječjeg vrtića zbog 
godišnjeg odmora u trajanju od mjesec dana, 

• 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), 

• Rezervacija mjesta može trajati najviše 1 (jedan) mjesec za koji roditelj plaća osnovnu 
cijenu.“ 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 
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