Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i odredbe članka 32. Statuta Općine
Garčin (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' broj 02/18, 09/18 i 13/18 – pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Općine Garčin na svojoj 27. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2020.
godine donijelo je

ODLUKU
o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića ''Latica Garčin''
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića ''Latica Garčin'' (u
daljnjem tekstu: Dječji vrtić) od roditelja – korisnika usluga. Odredbe ove Odluke na
odgovarajući način primjenjuju se i na skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić.
Dječji vrtić ''Latica Garčin'' financira se iz vlastitih sredstava i iz sredstava Općine Garčin.
Općina Garčin kao osnivač osigurava sredstva za rad Dječjeg vrtića u dijelu koji Dječji vrtić ne
može sam osigurati.
Članak 2.
Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske
dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa:
-

-

redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne
skrbi djece rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program) usklađeni s
radnim vremenom zaposlenih roditelja i potrebama djeteta,
programi javnih potreba: program predškole.

Program za darovitu djecu rane i predškolske dobi i program za djecu rane i predškolske dobi
s teškoćama u razvoju Dječji vrtić Latica Garčin će ostvarivati ukoliko se za to stvore uvjeti.
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 3.

Program predškolsklog odgoja u Dječjem vrtiću ''Latica Garčin'' ostvaruje se u petodnevnom
radnom tjednu kao:
1. Redoviti program:
a) cjelodnevni 10-satni boravak za djecu jasličke i vrtićke dobi od 1-7 godina života,

b) poludnevni 5-satni boravak za djecu jasličke i vrtićke dobi od 1-7 godina života,
c) poludnevni 5-6 satni program bez ručka usklađen s potrebama djece i roditelja
2. Program javnih potreba
a) Program predškole
Program predškole se organizira u trajanju i prema rasporedu utvrđenim Godišnjim planom i
programom rada Dječjeg vrtića ''Latica Garčin''.
Ostali programi ove Odluke se provode u trajanju i prema rasporedu utvrđenom godišnjim
planom i programom rada Dječjeg vrtića ''Latica Garčin'' te u zavisnosti od interesa roditelja za
pojedini program.
Članak 4.
Sredstva za programe Dječjeg vrtića osiguravaju se:
- u proračunu Općine Garčin
- iz sredstava proračuna Županije,
- sudjelovanjem roditelja u financiranju dijela ekonomske cijene programa,
- sufinanciranjem iz Državnog proračuna za:
a) djecu s poteškoćama u razvoju,
b) djecu u godini pred polazak u školu
Članak 5.
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:
a) brutto plaće,
b) naknade i materijalna prava radnika
2. Prehranu djece
3. Uvjete boravka djece:
a) materijalne izdatke
b) energiju i komunalije
c) tekuće održavanje objekta i opreme
4. Nabavu namještaja i opreme
5. Nabavu sitnog inventara
Članak 6.
Roditelj – korisnik usluga sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića kako je to određeno
Pravilnikom o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića ''Latica
Garčin''.
Članak 7.
Roditelj – korisnik usluga uplaćuje mjesečnu cijenu usluga na žiro – račun Dječjeg vrtića.

Članak 8.
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 9.
Roditelji neposredni korisnici usluga Dječjeg vrtića ''Latica Garčin'' sudjeluju u ekonomskoj
cijeni programa prema prosjeku primanja po članu obitelji kako je prikazano u tablici.

Redni broj

Prosjek po članu obitelji

1.

do 599,99 kuna

2.

600,00 – 899,99 kuna

3.

900,00 – 1.299,99 kuna

4.

1.300,00 – 1.699,99 kuna

5.

1.700,00 – 2.099,99 kuna

6.

više od 2.100,00 kuna

1.328,45 kn 1.062,76 kn 664,23
kn
(100,00%)
(80,00%)
(50,00%)
Vrtić 5-6 satni Vrtić 5-6 satni
Vrtić
s ručkom
bez ručka
10 - satni
199,27
172,70
132,85
(15,00%)
(16,25%)
(20,00%)
252,41
225,84
166,06
(19,00%)
(21,25%)
(25,00%)
332,11
278,97
205,91
(25,00%)
(26,25%)
(31,00%)
464,96
385,25
272,33
(35,00%)
(36,25%)
(41,00%)
597,80
504,81
338,75
(45,00%)
(47,50%)
(51,00%)
664,23
584,52
398,54
(50,00%)
(55,00%)
(60,00%)

Razliku do pune cijene po pojedinom programu snosi Općina Garčin kao osnivač, i to kako je
prikazano u tablici.

Redni broj

Prosjek po članu obitelji

1.

do 599,99 kuna

2.

600,00 – 899,99 kuna

3.

900,00 – 1.299,99 kuna

1.328,45 kn
Vrtić
10 - satni
1.129,18
(85,00%)
1.076,04
(81,00%)
996,34
(75,00%)

1.062,76 kn

664,23 kn

Vrtić 5-6 satni Vrtić 5-6 satni
s ručkom
bez ručka

890,06
(83,75%)
836,92
(78,75%)
783,79
(73,75%)

531,38
(80,00%)
498,17
(75,00%)
458,32
(69,00%)

4.

1.300,00 – 1.699,99 kuna

5.

1.700,00 – 2.099,99 kuna

6.

više od 2.100,00 kuna

863,49
(65,00%)
730,65
(55,00%)
664,22
(50,00%)

677,51
(63,75%)
557,95
(52,50%)
478,24
(45,00%)

391,90
(59,00%)
325,48
(49,00%)
265,69
(40,00%)

Članak 10.
Pravo na besplatni boravak u jaslicama i vrtićima (cjelodnevni i poludnevni boravak) može
ostvariti dijete čija su oba roditelja zaposlena i dijete čiji je samohrani roditelj zaposlen, ako
ispunjava jedan od ovih uvjeta:
a) socijalni uvjet,
b) uvjet prihoda,
c) posebni uvjet
U smislu posebnih uvjeta, u potpunosti se oslobađaju od plaćanja boravka tjelesno i mentalno
oštećena djeca, djeca smještena u udomiteljsku obitelj i djeca pod skrbništvom. Ukoliko prihod
po članu obitelji ne prelazi 500,00 kn, u potpunosti se oslobađaju od plaćanja djeca invalida
Domovinskog rata i civilnih žrtava.
Članak 11.
Roditelji korisnici usluga imaju pravo u kalendarskoj godini na nekorištenje vrtića zbog
godišnjeg odmora u trajanju od mjesec dana. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora roditelj
plaća 25 % od iznosa visine svoje uplate.
Članak 12.
Roditelji s više djece u vrtiću ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa i to:
-

za drugo dijete u vrtiću 30% od cijene određenog programa,
za svako slijedeće dijete 50% od cijene određenog programa.
Članak 13.

Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića:
-

za dijete koje zbog bolesti ne koristi program vrtića 3 dana i duže bez prekida za dane
bolovanja, roditelj plaća 25% od cijene utvrđenog programa na temelju potvrde
liječnika (za dane nedolaska u vrtić).

O izostanku djeteta iz vrtića tijekom mjeseca, roditelji – korisnici usluga su dužni obavijestiti
Vrtić do kraja tekućeg mjeseca.

Za dijete koje ne pohađa vrtić, a nema opravdani razlog (liječnička potvrda, korištenje
godišnjeg odmora roditelja) plaća se puna mjesečna cijena programa.
Članak 14.
Vrtić može ima pravo otkazati pružanje usluga korisniku usluga koji 3 mjeseca uzastopce ne
plati iznos sudjelovanja.
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 3 mjeseca od početka pohađanja vrtića, stručna služba vrtića ocijeni da
dijete nije spremno biti uključeno u redoviti program vrtića, odnosno utvrdi poteškoće
u razvoju kod djeteta, a nema mogućnosti smještaja u posebne skupine.
Članak 14.
Dospjele, a nepodmirene obveze Vrtić će naplatiti putem BJANKO ZADUŽNICE, a zadržava
pravo naplate nepodmirenih potraživanja i putem suda.
Članak 15.
Ako korisnik usluga ispisuje dijete iz vrtića, dužan je o tome obavijestiti Vrtić pisanim putem
najkasnije 15 dana prije ispisa, te podmiriti svoja zaostala dugovanja.
Članak 16.
Međusobna prava i obveze , Dječji vrtić ''Latica Garčin'' i roditelj – korisnik usluga uredit će
posebnim Ugovorom o pružanju usluga u ostvarivanju programa Dječjeg vrtića.
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu prvog sljedećeg dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine
Garčin''.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
KLASA: 021-05/20-01/34
URBROJ: 2178/06-01-20-1
Garčin, 22.07.2020. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE GARČIN
Mato Jerković

