
Na temelju članka 48. stavka 4.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)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 na sjednici održanoj dana 09. lipnja 2022. godine, donosi 

 

ODLUKU 
O MJERILIMA ZA NAPLATU USLUGE  

DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA  OD RODITELJA/SKRBNIKA 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga u Dječjem vrtiću Pahuljica - 

sjedištu Gospić, Žabička 4 i područnom vrtiću u Ličkom Osiku, Riječka bb (u daljnjem tekstu: 

Dječji vrtić), od  roditelja/skrbnika. 

Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje na odgovarajući način se primjenjuju i 

na skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić. 

 

Članak 2. 

U Dječjem vrtiću, za djecu rane i predškolske dobi, ostvaruje se redoviti cjelodnevni 10-

satni  i poludnevni 5-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i 

socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te 

njihovim mogućnostima i sposobnostima od navršene prve godine života do polaska u osnovnu 

školu. 

 

Dječji vrtić pored programa iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruje programe 

predškole, ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i 

sportskog sadržaja. 

 

Članak 3. 

Za obavljanje usluga programa iz članka 2. stavka 1. ove Odluke, ekonomska cijena 

programa Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih 

rashoda i procijenjenog godišnjeg broja korisnika usluga Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu. 

 

Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju troškove smještaja djece 

utvrđene Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. 

 

Članak 4. 

Roditelj/skrbnik koji ima prebivalište na području Grada Gospića sudjeluje u 

ekonomskoj cijeni redovitog programa iz članka 2. stavka 1. ove Odluke, na temelju dohodovnog 

cenzusa po članu kućanstva.  

 

Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni 10-satnog redovitog programa 

prema dohodovnom cenzusu, utvrđuje se u sljedećim iznosima: 

 

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 
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Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni 5-satnog redovitog programa 

prema dohodovnom cenzusu, utvrđuje se u sljedećim iznosima: 

 

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 5. 

Ukupan dohodak članova kućanstva je zbroj dohodaka koje ostvari roditelj/skrbnik i 

članovi njegova kućanstva (dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, 

dohodak od imovine i imovinskih prava) u godini koja je prethodila godini upisa djeteta 

umanjen za iznos poreza i prireza. 

 

Ukupan dohodak kućanstva dokazuje se potvrdom iz Porezne uprave (Potvrda o visini 

dohotka i primitaka) 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/skrbnici djeteta, a upisani su u članove kućanstva.  

 

Roditelj/skrbnik koji ne dostavi dokaz iz stavka 2. ovog članka sudjeluje u ekonomskoj cijeni 

programa u visini najvećeg iznosa utvrđenog u članku 4. ove Odluke.  

 

Članak 6. 

U kućanstvu u kojemu jedan roditelj prima alimentaciju od drugog roditelja u dohodovni 

cenzus obračunava se 50% visine alimentacije (dokazuje se Rješenjem nadležnog suda i po 

potrebi ostalim dokumentima).  

U kućanstvu u kojem jedan ili oba roditelja plaća/plaćaju alimentaciju za djecu iz 

prijašnjih brakova visina plaćene alimentacije izuzima se iz dohotka (dokazuje se Rješenjem 

nadležnog suda i po potrebi ostalim dokumentima).  

Dječji doplatak ne uračunava se u dohodak kućanstva.  

 

Članak 7. 

Pravo na smanjenje u cijeni redovitog programa imaju: 

 

50% niže od punog iznosa: 

- roditelji/skrbnici koji u Vrtiću na smještaju imaju više djece, za drugo i treće dijete 

 

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 alimentacijuili ne participira u troškovima 

uzdržavanja djeteta (uz potpisanu Izjavu roditelja/skrbnika da samostalno, isključivo od 
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vlastitih prihoda skrbi o djetetu bez pomoći drugog roditelja/skrbnika).  Svaki 

roditelj/skrbnik  dužan je prijaviti svaku promjenu skrbi nad djetetom.  

- 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) 

 

Članak 8. 

Pravo na oslobađanje u cijeni redovitog programa imaju: 

- roditelji/skrbnici djece invalida domovinskog rata (kategorija 80-100% invalidnosti), 

- roditelji/skrbnici djece koja su u ustanovu smještena po preporuci Centra za socijalnu 

skrb, 

- roditelji/skrbnici djece s teškoćama u razvoju koja su uključena u skupinu s posebnim 

programom, 

- roditelji/skrbnici za četvrto dijete upisano u Dječji vrtić. 

 

Članak 9. 

Naplata usluge smještaja utvrđuje se i za dane izostanka isključivo zbog bolesti(što 

roditelj/skrbnik treba do kraja tekućeg mjeseca dokazati prilaganjem liječničke ispričnice).  

Umanjenje mjesečne cijene obračunava se razmjerno broju dana izostanka iz vrtića, a 

umanjena cijena obračunava se na računu za sljedeći mjesec.  

Ukoliko dijete izostane 15 ili više dana isključivo zbog bolesti roditelj/skrbnik plaća 

participacijuu visini od 50% utvrđenog iznosa sudjelovanja u ekonomskoj cijeni. 

U slučajevima izostanka zbog drugih razloga plaća se puna mjesečna cijena.  

 

Članak 10. 

U slučaju kada dijete ostvari upis u Dječji vrtić tijekom mjeseca roditelj/skrbnik sudjeluje 

u mjesečnoj cijeni razmjerno broju dana prisutnosti djeteta.  

 

Članak 11. 

Roditelj/skrbnik  će utvrđeni iznos naknade uplaćivati tijekom mjeseca u kojemu se 

koristi usluga, a najkasnije do kraja mjeseca na žiro račun Dječjeg vrtića Pahuljica.  

 

Članak 12. 

Ako roditelj/skrbnik ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 15 dana od isteka zadnjeg dana 

dospijeća obveze iz članka 11. ove Odluke, Dječji vrtić može otkazati pružanje usluge. 

 

Članak 13. 

U tijeku jedne pedagoške godine roditelj/skrbnik ima pravo iz privatnih razloga ne voditi 

dijete u vrtić jedan mjesec po vlastitom izboru. Pravo se ostvaruje podnošenjem pisanog 

Zahtjeva u Tajništvo Dječjeg vrtića najkasnije 15 dana prije početka mjeseca u kojem se 

ostvaruje  pravo. Za mjesec u kojem će se koristiti  pravo plaća se participacija u iznosu od 20% 

utvrđenog iznosa sudjelovanja roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni.  

 

Članak 14. 

Svaki roditelj/skrbnik dužan je pravovremeno obavijestiti Dječji vrtić o svakoj promjeni 

vezanoj uz prihode članova kućanstva.  

Računovodstvo Dječjeg vrtića Pahuljica dužno je u siječnju svake godine izvršiti provjeru 

prihoda članova kućanstva (Potvrda o visini dohotka i primitaka za prethodnu godinu),te 

uskladiti cijenu usluge prema dohodovnom cenzusu roditelja/skrbnika.  
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Članak 15. 

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. 01/2018). 

 

Članak 16. 

Ova Odluka objavit će u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a stupa na snagu 1. srpnja 

2022. godine. 

 

 

KLASA: 601-01/22-01/1 

URBROJ: 2125/01-01-22-05 

Gospić, 09. lipnja 2022. godine 
 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA  

GRADA GOSPIĆA 

 

Ana-Marija Zdunić mag.iur., v.r. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


