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REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DESINIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/17-01/54 

URBROJ: 2214/01-17-01 

DESINIĆ, 21.12.2017. 

 

Na temelju Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje 

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

županije“ broj 33/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“  – pročišćeni tekst 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15) 30. Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske 

županije“ broj: 11/13), članka 22. Poslovnika o radu Općinskog vijeća, („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ , broj: 12/13), sukladno članku 49. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), Općinsko vijeće na 

svojoj 4. sjednici održanoj dana  21. 12. 2017. godine donosi 

 

ODLUKU 

O UTVRĐIVANJU MJERILA ZA OSIGURANJE SREDSTAVA ZA ZADOVOLJAVANJE 

JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA  

NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila prema kojima se osiguravaju sredstva za 

zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Desinić. 

 

Članak 2. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na 

muški i ženski rod. 

Članak 3. 

Općina Desinić osnivač je Dječjeg vrtića Tratinčica, Desinić, Ratkajeva 6, 49216 

Desinić, OIB: 66763977539(u daljnjem tekstu: Dječji vrtić). 

Općina Desinić u svom proračunu osigurava sredstva za provođenje programa rada 

Dječjeg vrtića. 

Općina Desinić Dječjem vrtiću osigurava odgovarajući prostor i opremu za trajno 

obavljanje djelatnosti, sredstva za investicijsko održavanje i popravak objekata i opreme te 

sredstva za plaće potrebnog broja stručnih i ostalih radnika, sukladno Državnom pedagoškom 

standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (u daljnjem tekstu: DPS). 

 

Članak 4. 

Javne potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine 

Desinić jesu: 

- redoviti programi 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, 
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- drugi programi, u skladu s potrebama djece, zahtjevima roditelja i 

mogućnostima Općine Desinić. 

 

Članak 5. 

Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba iz članka 4. ove Odluke osiguravaju se iz 

sljedećih izvora: 

- proračuna Općine Desinić, 

- proračuna drugih jedinica lokalne samoupraveza djecu s njihova područja čiji 

roditelji su korisnici usluga Dječjeg vrtića, 

- proračuna Krapinsko-zagorske županije, 

- državnog proračuna, 

- sudjelovanjem roditelja (korisnika usluga) u financiranju ekonomske cijene 

programa koji se ostvaruju u Dječjem vrtiću, 

- prodajom usluga Dječjeg vrtića na tržištu, 

- iz drugih izvora sukladno zakonu. 

 

Članak 6. 

Sredstva za financiranje troškova prijevoza djece rane i predškolske dobi s teškoćama 

u razvoju s prebivalištem na području Općine Desinić, koju roditelji (korisnici usluge) dovoze 

u posebnu ustanovu koja provodi predškolski odgoj za djecu s teškoćama u razvoju, a nalazi 

se na području Krapinsko-zagorske županije, osiguravaju Krapinsko-zagorska županija 1/3 i 

Općina Desinić 2/3 sredstava. 

 

Članak 7. 

Ekonomsku cijenu programa Dječjeg vrtića utvrđuje općinski načelnik odlukom, na 

prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, a na temelju obračunske kalkulacije stvarnih 

troškova i broja djece. 

Ekonomska cijena programa predškolskog odgoja mora sadržavati troškovne elemente 

utvrđene DPS-om. 

 

Članak 8. 

Ekonomska cijena redovitog programa Dječjeg vrtića određuje se u istom iznosu za 

sve roditelje. 

 

Članak 9. 

Učešće roditelja u ekonomskoj cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića uplaćuje se na 

žiroračun Dječjeg vrtića Tratinčica. 

 

Članak 10. 

U Dječji vrtić mogu se upisati djeca s područja drugih jedinica lokalne samouprave, 

ako su upisana sva prijavljena djeca s područja Općine Desinić. 

Ako jedinica lokalne samouprave s čijeg područja je dijete koje se upisuje, izda akt 

kojim se odobrava sufinanciranje redovitog programa Dječjeg vrtića za to dijete, roditelj 

(korisnik usluge) podmiruje preostali dio do punog iznosa ekonomske cijene dječjeg vrtića. 

U slučaju da jedinica lokalne samouprave s čijeg područja je dijete koje se upisuje u 

Dječji vrtić ne izda akt kojim se odobrava sufinanciranje redovitog programa Dječjeg vrtića 

za to dijete, punu ekonomsku cijenu redovitog programa Dječjeg vrtića podmiruje roditelj 

djeteta (korisnik usluge). 
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Članak 11. 

Plaćanja učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića oslobađaju se 

u potpunosti roditelji (korisnici usluga) u sljedećim slučajevima: 

- za dijete čiji je roditelj poginuo u domovinskom ratu 

- dijete čiji je roditelj 100%-tni invalid domovinskog rata. 

 

Članak 12. 

U ukupnom iznosu učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića 

roditelji (korisnici usluga) ostvaruju dodatne popuste na ekonomsku cijenu vrtića ako imaju 

djecu koja pohađaju srednju školu i to u iznosima kako slijedi. 
BROJ 

DJECE DO 

18 GODINA 

STAROSTI 

POSTOTAK 

UČEŠĆA 

 

RODITELJ 

(KORISNIK 

USLUGE) 

 

OPĆINA EKONOMSKA CIJENA 

1 50% 700,00 HRK 700,00 HRK 1400,00 HRK 

2 40% 560, 00 HRK 840,00 HRK 1400,00 HRK 

3 25% 350, 00 HRK 1050,00 HRK 1400,00 HRK 

4 10% 140, 00 HRK 1260,00 HRK 1400,00 HRK 

5 + SVAKO 

SLIJEDEĆE 

0% 0,00 HRK 1400,00 HRK 1400,00 HRK 

Za ostvarivanje učešća iz stavka 1 ovog članka u obzir se uzimaju sva djeca roditelja 

(korisnika usluge)do kraja njihova srednjoškolskog obrazovanja te će se shodno tom broju i 

osnovi obračunavati navedena učešća. 

Ako jedan roditelj (korisnik usluge) ima više djece polaznika Dječjeg vrtića ne može 

za oboje koristiti isto učešće već se od broja djece tog roditelja (korisnika usluge)  povećava 

učešće sukladno broju djece istog roditelja (korisnika usluge)  koja pohađaju  Dječji vrtić. 

 

Članak 13. 

U ukupnom iznosu učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića 

ostvaruju  se olakšice u iznosu od 20%  

- za dijete HRVI iz domovinskog rata 

- za dijete roditelja s invaliditetom (jedan roditelj s invaliditetom 100% ili oba 

roditelja s ukupnim invaliditetom više od 100% 

- za dijete s teškoćama u razvoju 

- za dijete  iz obitelji u kojoj ima djece s teškoćama u razvoju 

- za dijete iz jednoroditeljskih obitelji 

- za dijete bez oba roditelja i dijete korisnika smještaja izvan obitelji 

- i za djecu drugih osoba po posebnoj odluci osnivača. 

Plaćanja učešća u ekonomskoj cijeni programa oslobođeno je treće i svako daljnje 

dijete istog obiteljskog kućanstva koje koristi redoviti program. 

 

Članak 14. 

 Za korištenje povoljnijih uvjeta financiranja određenih člancima ove Odluke, roditelj 

(korisnik usluge) dužan je Dječjem vrtiću Tratinčica uz zahtjev dostaviti potrebnu 

dokumentaciju. 

O zahtjevu za oslobođenje od plaćanja učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa 

Dječjeg vrtića odnosno o zahtjevu za priznavanje olakšice u plaćanju učešća u ekonomskoj 

cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića odlučuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića.  

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

odnosno na olakšice po osnovi više kriterija iz ove Odluke, tada za to dijete ima pravo na 
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oslobođenje odnosno olakšice koje su za njega povoljnije (odnosno roditelj (korisnik usluga) 

može ostvariti prava na oslobođenje i umanjenje za više djece, ali se prava na umanjenje za 

jedno dijete ne kumuliraju). 

Sredstva za roditelje (korisnike usluge) iz članka 11.  i članka 12. stavak 2 ove Odluke 

te razlika sredstava za roditelje (korisnike usluga) u slučajevima iz članaka 12. i 13. ove 

Odluke, podmiruju se iz proračuna Općine Desinić. 

 

Članak 15. 

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, Dječji vrtić može izvoditi i druge 

programe, osim redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja te programa 

predškole, sukladno odredbama DPS-a.  

Odluku o izvođenju drugih programa donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz 

suglasnost općinskog načelnika Općine Desinić. 

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

programa. 

 

Članak 16. 

U slučaju potrebe i po zahtjevu roditelja smještaj djece s područja općine Desinić u 

dječji vrtić na području druge jedinice lokalne samouprave općina Desinić može sufinancirati 

u slijedećim uvjetima; 

- ako kapacitet dječjeg vrtića nije dostatan, a dijete je prošlo redovan postupak prijave za upis 

u dječji vrtić 

- ako vrtić ne provodi program rada s djecom s posebnim potrebama 

- drugi opravdani razlog. 

 

Članak 17. 

Općina Desinić sufinancira boravak djece s prebivalištem na području Općine Desinić 

u dječjem vrtiću čiji osnivač nije Općina Desinić, u slučajevima predviđenim ovom Odlukom.  

Za svako dijete s prebivalištem na području Općine Desinić, koje je uključeno u 

redovite programe dječjeg vrtića čiji osnivač nije Općina Desinić, Općina Desinić osigurava 

novčana sredstva u visini 50% utvrđene ekonomske cijene redovitog programa dječjeg vrtića 

kojeg dijete pohađa, a maksimalno do 50% ekonomske cijene redovitog programa Dječjeg 

vrtića Tratinčica, ako Dječji vrtić Tratinčica nema dovoljan kapacitet za smještaj djece koju 

roditelji žele smjestiti u njega.  

Radi ostvarivanja prava iz stavka 2. ovog članka, roditelji djeteta koje pohađa redoviti 

program u dječjem vrtiću kojem Općina Desinić nije osnivač dužni su podnijeti zahtjev 

općinskom načelniku Općine Desinić koji o istome odlučuje. 

 

Članak 18 

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

školu. 

U proračunu Općine Desinić osiguravaju se sredstva za financiranje programa 

predškole za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu koja nisu uključena u redoviti 

program predškolskoj odgoja, a imaju prebivalište na području Općine Desinić i za roditelje je 

taj program besplatan. 

Sredstva iz stavka 2. ovog članka osiguravaju se u državnom proračunu, proračunu 

Krapinsko-zagorske županije i proračunu Općine Desinić, sukladno programu javnih potreba. 
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Članak 19. 

Postupak upisa u Dječji vrtić i druga pitanja u svezi s upisom djece u Dječji vrtić 

podrobnije se uređuju pravilnikom koji donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića, uz prethodnu 

suglasnost osnivača. 

 

Članak 20. 

Za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja, a u cilju poboljšanja standarda 

predškolskog odgoja, Općina Desinić može iz svog proračuna izdvajati sredstva i iznad 

mjerila utvrđenih ovom Odlukom. 

 

Članak 21. 

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

predškolskog odgoja, KLASA: 021-04/00-01/18, URBROJ: 2214-03-00-01, 20. 06. 2000. 

(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 11/00). 

 

Članak 22. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE DESINIĆ 

 

Velimir Šlogar, prof. pov. i geo. 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Služba za zajedničke poslove, 

Magistratska ulica 1, 49000 Krapina 

Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, Magistratska ulica 1, 49000 Krapina 

Jedinstveni upravni odjel, ovdje 

Za zbirku akata, ovdje 

Za prilog zapisniku, ovdje 

Pismohrana, ovdje 

 


