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               GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 
 
Predmet: Prijedlog Odluke o mjerilima za naplatu usluge smještaja polaznika u Dječjem 

vrtiću Pahuljica Gospić 
- na razmatranje i donošenje – dostavlja se -  

 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“  br. 7/09, 
5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13, 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), dostavljamo Vam Prijedlog Odluke o 
mjerilima za naplatu usluge smještaja korisnika u Dječjem vrtiću Pahuljica Gospić, na 
razmatranje i donošenje. 
 
Pravna osnova  
 

- članak 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne Novine“ 
br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 ) i  

- članak 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 
7/10, 1/12, 2/13, 3/13, 7/15, 1/18, 3/20, 1/21) 

 
Razlozi za donošenje akta 
 

Člankom 48. stavkom 4. Zakona o predškolskog odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 
broj 10/97, 107/07 i 94/13), propisano je da dječji vrtić čiji je osnivač jedinica lokalne 
samouprave naplaćuje svoje usluge od roditelja–korisnika usluga, sukladno mjerilima koja 
utvrđuje njezino predstavničko tijelo. 
 

Dječji vrtića Pahuljica Gospić u sklopu svog redovnog djelovanja za svoje korisnike  
provodi cjelodnevni 10-satni i poludnevni 5-satni program, te program predškole, a kojeg 
trenutno pohađa 353 polaznika.  
U okviru ovih programa korisnicima se kroz boravak u ovoj ustanovi osigurava: 

- redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i 
socijalne skrbi djece predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program), 

- program predškole, 
- program ranog učenja stranih jezika i drugih programa umjetničkog, kulturnog, 

vjerskog i sportskog sadržaja (u daljnjem tekstu: kraći programi) 
- program za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju 

 



 

Temeljem navedene zakonske odredbe Gradsko vijeće Grada Gospića važeću je Odluku o 
sudjelovanju korisnika usluga Dječjeg vrtića Pahuljica Gospić u cijeni cjelodnevnog 10-satnog i 
poludnevnog 5-satnog redovitog programa, donijelo 15. veljače 2018. godine („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 01/2018). 
Intencija za donošenje ove odluke ogledala se u namjeri da se teret plaćanja cijene smještaja u  
vrtiću rasporedi na pravedniji način, što je podrazumijevalo uvođenje modela prema kojem će 
participativna cijena korisnika usluge u ekonomskoj cijeni usluge smještaja ovisiti isključivo o 
dohodovnom cenzusu korisnika (roditelja/skrbnika). 

Međutim, gledajući s druge strane, ovakvim modelom je usluga smještaja u vrtiću za veći 
dio korisnika s manjim prihodima kućanstva postala dostupnija, što je dovelo do porasta 
potražnje za upisom djece u dječji vrtić, a time i do potrebe povećanja kapaciteta smještaja.  

Namjera Grada Gospića u ovom slučaju, bila je da se svoj djeci zaposlenih roditelja 
omogući smještaj u vrtiću i pohađanje programa predškolskog odgoja, kao vrlo važan vid potpore 
demografskoj obnovi ovog područja. 

Zbog toga je 2019. godine Grad pristupio proširenju opsega programa u Dječjem vrtiću 
Pahuljica, za što su uložena znatna sredstva u uređenje novih prostorija za još 4 skupine jasličke 
dobi. Za te potrebe zaposleno je još  9 zaposlenika od kojih 8 odgojiteljica i jedna spremačica, a 
sva djeca zaposlenih roditelja dobila su mogućnost pohađanja redovitog 10-satnog programa 
Dječjeg vrtića Pahuljica. 

Za Grad Gospić je ovo pitanje bilo pitanje rješavanja lista čekanja, a koje su realizacijom 
ovog projekta prestale postojati. 
 

Nakon turbulencija koje su se u protekle dvije godine dogodile u ekonomskom i 
financijskom smislu, koje su prije svega posljedica bolesti COVID-19, te nastupanja novih 
okolnosti vezanih za poskupljenje energenata, došlo je do inflacije gotovo svih troškova vezanih 
za pružanje usluga vrtića, te na povećanja ekonomske cijene vrtića.  
Treba znati da u izračun ekonomske cijene vrtića ulazi slijedeći parametri:  

- bruto plaće zaposlenika 
- naknade i materijalna prava zaposlenika 
- prehrana polaznika 
- materijalni izdaci 
- energija i komunalna davanja  
- tekuće održavanje objekata i opreme 
- nabava smještaja i opreme 
- nabava sitnog inventara 
- nabava didaktičkog i potrošnog materijala. 

 
Roditelji/skrbnici u ukupnoj ekonomskoj cijeni u ovom trenutku prosječno sudjeluju s 

minimalno 9%, a maksimalno 18% troškova cijene usluge, dok samo jedan manji broj 
roditelja/skrbnika sudjeluje do maksimalno 50%. S obzirom na ranije navedene okolnosti kao i 
na troškove koji će nastati zbog početka realizacije projekta izgradnje novog modularnog dijela 
Dječjeg vrtića Pahuljica, takav model plaćanja cijene vrtića od strane korisnika usluga, više nije 
financijski održiv.  
 

Zbog svega navedenog bilo je potrebno pristupiti povećanju učešća roditelja u cijeni 
usluge smještaja u Dječjem vrtiću Pahuljica, a na način kako to utvrđuje novi prijedlog odluke. 
Bitno je naglasiti da se novim prijedlogom zadržava razlika u cijeni koju plaćaju korisnici, a koja 
se i nadalje bazira na kriteriju dohodovnog cenzusa roditelja. 
 



 

Za provođenje predložene Odluke nije potrebno planirati sredstva u proračunu Grada 
Gospića. 

 
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje Odluke o 

mjerilima za naplatu usluge smještaja polaznika u dječjem vrtiću Pahuljica Gospić.  
 
S poštovanjem,  
 
 
                                                                                                                  GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
 
                                                                                                                                  Karlo Starčević 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, 
broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), Gradsko vijeće 
Grada Gospića, dana ____________ 2022.  godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o mjerilima za naplatu usluge smještaja polaznika u  

Dječjem vrtiću Pahuljica Gospić 
 
 

Članak 1. 
 

Cijena za smještaj polaznika u redoviti cjelodnevni 10-satni program bazirana je na 
dohodovnom cenzusu po članu obitelji prema sljedećim kategorijama:  
 
1.  0.00 – 2. 000, 00 kn              =  400,00 kn  
2. 2. 001, 00 – 3. 000, 00 kn     =  600,00 kn                     
3. 3. 001, 00 – 4. 000, 00 kn      =  800,00 kn 
4. 4. 001, 00 -                                =  950, 00 kn.  
 
 

Cijena za smještaj polaznika u redoviti poludnevni 5-satni program bazirana je na 
dohodovnom cenzusu po članu obitelji prema slijedećim kategorijama: 
 
1. 0.00 – 2. 000, 00 kn                       = 300, 00 kn 
2. 2. 001, 00 – 3. 000, 00 kn             = 450, 00 kn 
3. 3.001, 00 – 4. 000, 00   kn             = 550, 00 kn. 
 

Članak 2. 
 

Cijene za smještaj polaznika u redoviti cjelodnevni 10-satni i poludnevni 5-satni iz članka 
1. odnose se na područje Grada Gospića (Dječji vrtić Gospić i područni vrtić Lički Osik). 
 

Članak 3. 
 

Ukupan dohodak članova kućanstva je zbroj dohodaka koje ostvari podnositelj zahtjeva i 
članovi njegova kućanstva (dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, 
dohodak od imovine i imovinskih prava).  
 

Ukupan dohodak kućanstva dokazuje se potvrdom iz Porezne uprave za svakog člana 
kućanstva.  
 

Visina dohotka po članu kućanstva utvrđuje se na način da se ukupni mjesečni dohodak 
kućanstva podijeli s brojem članova kućanstva, a broj članova kućanstva dokazuje se:  

1. Izjavom o broju članova kućanstva 
2. Potvrdom o prebivalištu i boravištu ili preslikom osobne iskaznice za osobe koje nisu 

roditelji / staratelji djeteta, a upisani su u članove kućanstva.  
3. Potvrdom od nadležnog tijela (Porezna uprava) o visini ukupnog dohotka po članu 

kućanstva 
 
 
 
 



 

Članak 4. 
 

U kućanstvu koje se sastoji od jednog roditelja i djeteta, a koji roditelj prima alimentaciju 
od drugog roditelja, u dohodovni cenzus obračunava se 50 % visine alimentacije (dokazuje se 
Rješenjem nadležnog suda).  

U kućanstvu u kojem jedan ili oba roditelja plaća/plaćaju alimentaciju za djecu iz 
prijašnjih brakova visina alimentacije izuzima se iz ukupnog dohotka  (dokazuje se Rješenjem 
nadležnog suda).  

Dječji doplatak ne uračunava se u dohodak kućanstva.   
 

Članak 5. 
 

Pravo na smanjenje u cijeni redovitog programa imaju: 
 

50% niže od punog iznosa: 
- Korisnici koji u Vrtiću na smještaju imaju više djece, za drugo i treće dijete, a za četvrto 

dijete smještaj je besplatan.  
 
30 % niže od punog iznosa:  

- Samohrani roditelji / skrbnici  (uz predočenje rodnog lista, smrtnog lista za preminulog 
roditelja / skrbnika ili potvrda o nestanku drugog roditelja / skrbnika  

- Roditelji / skrbnici  koji isključivo od svojih prihoda uzdržavaju dijete u kućanstvu, 
odnosno gdje drugi roditelj / skrbnik ne plaća alimentaciju, odnosno ne participira u 
troškovima uzdržavanja djeteta (uz potpisanu Izjavu roditelja/skrbnika da samostalno, 
isključivo od vlastitih,  prihoda skrbi o djetetu bez pomoći drugog roditelja/skrbnika te 
da ne prima alimentaciju. 

- Svaki roditelj / skrbnik  dužan je prijaviti svaku promjenu skrbi nad djetetom.  
- Zaposlenici Dječjeg vrtića Pahuljica 
- roditelji / skrbnici djece s teškoćama u razvoju upisanih u redoviti program vrtića (uz 

predočenje nalaza i mišljenja vijeća vještaka o smetnjama u razvoju djeteta ili Rješenje 
HZZMO-a) 

 
15 % niže od punog iznosa  

- Roditelji / skrbnici za vrijeme bolničkog liječenja (uz dokaz od nadležnog liječnika da je 
dijete bilo na bolničkom liječenju. 

 
Članak 6. 

 
Pravo na oslobađanje u cijeni redovitog programa imaju: 
- djeca invalida domovinskog rata (kategorija 80-100% invalidnosti), 
- djeca koja su u ustanovu smještena po preporuci Centra za socijalnu skrb, 
- djeca s teškoćama u razvoju uključena u skupinu s posebnim programom. 

 
Članak 7. 

 
Naplata usluge smještaja polaznika utvrđuje se i za dane odsustva polaznika iz Vrtića 

isključivo zbog bolesti korisnika (što roditelj/staratelj treba pravovremeno dokazati ispričnicom 
izdanom od strane nadležnog liječnika), a usluga se plaća razmjeno broju dana kada je usluga i 
korištena. 

Neovisno o broju dana odsustva djeteta iz Vrtića plaća se participacija u iznosu od 20% 
od utvrđenog iznosa boravka polaznika.  
 

Članak 8. 
 

Roditelj/skrbnik  će utvrđeni iznos naknade uplaćivati unaprijed za svaki tekući mjesec, 
a najkasnije do 15-og u mjesecu. 



 

 
 

Članak 9. 
 

Roditelju/skrbniku koji ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 30 dana otkazuje se pružanje 
usluga. 
 

Članak 10. 
 

Svaki roditelj/skrbnik dužan je  pravovremeno obavijestiti Dječji vrtić Pahuljica o svakoj 
promjeni vezanoj uz prihode roditelja / skrbnika, odnosno, članova kućanstva.  

Računovodstvo Dječjeg vrtića Pahuljica dužno je svakih šest mjeseci izvršiti provjeru 
prihoda članova kućanstva polaznika te uskladiti plaćanja prema dohodovnom cenzusu 
roditelja/skrbnika.  
 

Članak 11. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju suglasnosti na 
Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o sudjelovanju korisnika usluga Dječjeg vrtića 
Pahuljica u cijeni cjelodnevnog 10-satnog i poludnevnog 5-satnog redovitog programa 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 1/18). 

Članak 12. 
 

Ova Odluka objavit će se  u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a stupa na snagu 01. 
svibnja 2022. godine.  
 
                                                                                                 
 
                                                                        
                                                                                                                 PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA  
                                                                                                                                 GRADA GOSPIĆA 
 
                                                                                                                      Ana-Marija Zdunić mag.iur., v.r. 
      
 
 
 


