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            REPUBLIKA HRVATSKA                

   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

               OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 610-01/15-01/08 

URBROJ:2197/04-01-15-2 

Sveti Križ Začretje, 16.07.2015.  

 

 

Na temelju članka 49. stavak 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(Narodne novine br. 10/97, 10/07 i 94/13), članka 16. Odluke o utvrđivanju mjerila za 

osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja 

(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 33/14) i članka 32. Statuta Općine Sveti 

Križ Začretje (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 5/13 i 15/14) Općinsko 

vijeće Općine Sveti Križ Začretje na svojoj 16. sjednici, dana 16.07.2015. godine donijelo je:  

 

 

      Odluku 

o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja za Općinu Sveti Križ Začretje 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila kojima se osiguravaju sredstva za zadovoljavanje 

javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Općinu Sveti Križ Začretje (u daljnjem 

tekstu Općina). 

Javne potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja u smislu ove odluke su: 

- redoviti 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, 

- program predškole, za djecu u godini pred polazak u osnovu školu koja nisu uključena 

u redoviti program,  

- drugi programi u skladu s potrebama djece i mogućnostima Općine. 

 

 

Članak 2. 

Sredstva za javne potrebe iz članaka 1. ove Odluke osiguravaju se:  

- iz proračuna Općine, 

- iz proračuna drugih JLS, za djecu s njihova područja, 

- iz proračuna Krapinsko-zagorske županije, 

- iz državnog proračuna,  

- sudjelovanjem roditelja (korisnika usluga) u financiranju ekonomske cijene programa 

koji se ostvaruje u vrtiću, 

- prodajom usluga vrtića na tržištu i iz drugih izvora sukladno zakonu. 
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REDOVITI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODOGOJA  

 

Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje 

 

Članak 3. 

Iz proračuna Općine financira se rad Ustrojstvene jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ 

Začretje (u daljnjem tekstu: Vrtić) koja posluje u sklopu Osnovne škole Sveti Križ Začretje.  

Vrtiću se osiguravaju odgovarajući prostor i oprema za trajno obavljanje djelatnosti, 

sredstva za investicijsko održavanje, popravak objekata i opreme  te sredstva za plaće radnika. 

 

Članak 4. 

Ekonomsku cijenu redovitog programa predškolskog odgoja Vrtića utvrđuje Općinski 

načelnik na prijedlog ravnatelja Vrtića, a na temelju obračunske kalkulacije stvarnih troškova 

i broja djece. 

 

Članak 5. 

Učešće roditelja (korisnika usluge) u ekonomskoj cijeni redovitog programa Vrtića za 

djecu s prebivalištem na području Općine može iznositi najviše do 50% ekonomske cijene 

redovitog programa, bez obzira na visinu prihoda i materijalne prilike domaćinstva.  

 Za dijete koje ima prebivalište na području Općine Sveti Križ Začretje učešće roditelja 

(korisnika usluge) u financiranju ekonomske cijene redovitog programa Vrtića određuje se u 

istom iznosu za sve roditelje, bez obzira na visinu prihoda i materijalne prilike u obitelji. 

 

Članak 6. 

Razliku sredstava između stvarne ekonomske cijene redovitog programa i učešća 

roditelja-korisnika usluga u ekonomskoj cijeni redovitog programa za dijete koje ima 

prebivalište na području Općine, podmiruje se iz Proračuna Općine. 

Razliku sredstava između stvarne ekonomske cijene redovitog programa i učešća 

roditelja-korisnika usluga u ekonomskoj cijeni redovitog programa za dijete koje nema 

prebivalište na području Općine, podmiruje jedinica lokalne samouprave u kojoj dijete ima 

prebivalište. 

Članak 7. 

Učešće roditelja u ekonomskoj cijeni redovitog programa uplaćuje se na žiro-račun 

Osnovne škole Sveti Križ Začretje u sklopu koje posluje Vrtić najkasnije do kraja mjeseca za 

tekući mjesec. 

 

Članak 8. 

Plaćanja učešća za redoviti program u Vrtiću oslobađa se u potpunosti: 

1. roditelj djeteta koji je 100% HRVI iz Domovinskog rata, 

2. roditelj za treće i svako daljnje dijete istog obiteljskog kućanstva koje koristi redoviti 

program, 

3. korisnik usluge za dijete bez oba roditelja i dijete-korisnika smještaja izvan obitelji. 

 

Članak 9. 

U ukupnom iznosu učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa ostvaruju se olakšice 

od 20% od utvrđenog učešća. 

1. Za dijete HRVI iz Domovinskog rata, 

2. Za dijete roditelja s invaliditetom (jedan roditelj s invaliditetom 100% ili oba roditelja 

s ukupnim invaliditetom više od 100%) 

3. Za dijete s teškoćama u razvoju, 
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4. Za dijete iz obitelji u kojoj ima djece s teškoćama u razvoju 

5. Za dijete iz jednoroditeljske obitelji 

6. Za drugo dijete u vrtiću iz iste obitelji 

7. Za dijete iz obitelji s 4 i više malodobne djece. 

Za korištenje navedenih olakšica roditelj dostavljaju odgovarajuću dokumentaciju 

prilikom upisa na temelju koji se utvrđuju pravo na iste. 

Ukoliko roditelj (korisnik usluge) za dijete ostvaruje pravo na oslobođenje od učešća po 

osnovi više kriterija iz stavka 1. ovog članka, tada za to dijete ima pravo na oslobođenje koje 

je za njega povoljnije (odnosno roditelj može ostvariti prava na oslobođenje i umanjenje za 

više djece, ali se prava na umanjenje za jedno dijete ne kumuliraju). 

Sredstva za korisnike iz članka 8. te razlika sredstava za korisnike iz stavka 1. ovog članka 

podmiruju se na teret proračuna Općine.   

 

Članak 10. 

Iznimno,  za dijete sa posebnim potrebama i teškim zdravstvenim oboljenjem, na 

osnovi obrazloženog zahtjeva i liječničke dokumentacije Općinski načelnik odlukom može 

odobriti olakšice u većim postocima nego što je to utvrđeno u članku 9. ove Odluke. 

 

 

Članak 11. 

 Roditelju čije dijete zbog opravdanih razloga (bolesti, oporavka nakon bolesti, 

korištenja godišnjeg odmora roditelja i dr.) ne koristi usluge Vrtića umanjuje se iznos učešća 

u ekonomskoj cijeni redovitog programa (uz predočenje liječničke potvrde, zahtjeva roditelja) 

za: 

1. 15 % ako se usluga ne koristi duže od 10 radnih dana neprekidno 

2. 50 % ako se usluga ne koristi duže od 21 radni dan neprekidno. 

Roditelju čije dijete ne koristi redoviti program Vrtića zbog bolesti ili oporavka nakon 

bolesti duže od 21 radni dan neprekidno, iznos učešća u ekonomskoj cijeni umanjuje se za 70 

% protekom 21. radnog dana od dana početka prestanka korištenja programa.  

 O razlozima izostanka roditelj je dužan izvijestiti odgovornu osobu Vrtića već prvog 

dana, a najkasnije u roku od 3 dana od dana nastanka razloga. Ukoliko roditelj ne postupi na 

navedeni način, obvezan je podmiriti troškove u cijelosti. 

 

Članak 12. 

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja Vrtić može izvoditi druge programe, 

osim programa iz članka 1. stavka 2. ove odluke, sukladne odredbama Državnog pedagoškog 

standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (npr. igraonica, učenje stranog jezika i sl.). 

Programe iz stavka 1. ovog članka financiraju roditelji djece polaznika predmetnih 

programa. 

 

 

Financiranje smještaja djece u dječje vrtiće na području druge jedinice lokalne 

samouprave 

 

 

Članak 12. 

Iz proračuna Općine podmiruju se obveze i za djecu smještenu u dječje vrtiće na 

području druge JLS, ako se potreba za smještajem djece ne može osigurati u ustrojstvenoj 

jedinici dječjeg vrtića. 
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Po zahtjevu roditelja ili Jedinstvenog upravnog odjela Vrtić u obvezi je pismeno se 

očitovati o mogućnosti smještaja pojedinog djeteta u vrtić. 

U slučaju nemogućnosti smještaja djeteta u Ustrojstvenoj jedinici dječjeg vrtića 

Općinski načelnik  izdati će odgovarajuću potvrdu o sufinanciranju troškova smještaja djeteta 

u dječji vrtić na području druge JLS iz proračuna Općine, s rokom važenja od 60 dana, a koja 

se u slučaju potrebe može produžiti. 

Za djecu smještenu u dječjem vrtiću na području drugih JLS u slučaju iz stavka 3. 

ovog članka, Općina sufinancira 50 % ekonomske cijene redovitog programa tog vrtića. 

Sredstva iz stavka 4. ovog članka isplaćuju se na osnovi zaprimljenog zahtjeva dječjeg 

vrtića, na žiro-račun istog. 

 

Članak 13. 

Općina može, u opravdanim slučajevima, sufinancirati redoviti program za dijete koje 

ima prebivalište na području Općine u predškolskoj ustanovi van područja Općine i u slučaju 

ako ima slobodnih mjesta u Ustrojstvenoj jedinici dječjeg vrtića, o čemu odluku donosi 

Općinski načelnik. 

Za djecu smještenu u dječjem vrtiću na području drugih JLS u slučaju iz stavka 1. 

ovog članka, Općina sufinancira 50 % ekonomske cijene redovitog programa tog vrtića, ali 

maksimalno do iznosa od 850,00 kn mjesečno.  

Sredstva iz stavka 2. ovog članka isplaćuju se na osnovi zaprimljenog zahtjeva dječjeg 

vrtića, na žiro-račun istog. 

 

 

Članak 14. 

 Pravo za sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću na području druge JLS može se 

ostvariti pod sljedećim uvjetima: 

- dijete za čiji se boravak traži sufinanciranje i njegova oba roditelja (ili skrbnici) 

moraju imati prebivalište na području Općine Sveti Križ Začretje 

- obiteljsko domaćinstvo u kojem žive roditelji ne smiju imati nepodmirenih 

obaveza prema Općini Sveti Križ Začretje 

Pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se na temelju pisanog zahtjeva podnijetog 

od strane jednog od roditelja kojemu se prilaže: 

1. Uvjerenje o prebivalištu za dijete (dokument ne stariji od 6 mjeseci od dana 

podnošenja zahtjeva 

2. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja. 

Općina zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određenih dodatnih 

činjenica, od roditelja/skrbnika djeteta zatraži dodatne dokumente, odnosno da provjeri 

potrebne činjenice. 

Roditelji su dužni Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Križ Začretje, u roku 8 dana 

od nastanka,  obavijestiti  o svakoj promjeni okolnosti koje bi mogle utjecati na visinu ili 

prestanak sufinanciranja. U protivnom, roditelji su dužni sami snositi troškove ekonomske 

cijene programa dječjeg vrtića. 

 

 

Program predškole 

 

Članak 15. 

Program predškole obvezan je za svu djecu s u godini dana prije polaska u osnovnu 

školu koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja dok je za djecu koja su 
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uključena u redoviti program predškolskog odgoja program predškole integriran u redoviti 

program. 

U proračunu Općine osiguravaju se sredstva za financiranje programa predškole za 

djecu u godini pred polazak u osnovnu školu koja nisu uključena u redoviti program, u visini 

razlike između sredstava neophodnih za izvršenje programa i sredstava osiguranih u 

Proračunu Krapinsko-zagorske županije,  državnom proračunu te iz drugih izvora. 

 

 

Program za djecu s teškoćama u razvoju 

 

Članak 16. 

Sredstava za financiranje troškova prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju koju 

roditelji dovoze u posebnu ustanovu koja provodi predškolski programa za djecu s teškoćama 

u razvoju, a nalazi se na području Krapinsko-zagorske županije, osiguravaju se u Proračunu 

Općine u visini 2/3 mjesečnih troškova prijevoza, a u proračunu Krapinsko-zagorske županije 

u visini od 1/3 troškova. 

Sredstva se isplaćuju na temelju zahtjeva ustanove koja provodi predškolski program. 

 

 

Članak 17. 

Za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja, a u cilju poboljšanja standarda 

predškolskog odgoja Općina može iz svog proračuna izdvajati sredstva i iznad mjerila 

utvrđenih ovom odlukom. 

 

Članak 18. 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za financiranje 

potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 

8/2002 i Odluka o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje Općine Sveti Križ Začretje u 

sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima kojima Općina Sveti Križ Začretje nije 

osnivač („Službeni glasnih Krapinsko-zagorske županije“ broj 16/2012).  

 

Članak 19. 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom 

glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 

 

 

 

 

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

                       Stjepan Ciglenečki  


