Općinsko vijeće Općine Poličnik, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 20. kolovoza
2014. godine, na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („ Narodne
novine„ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 38. Statuta Općine Poličnik (“Službeni glasnik
Općine Poličnik“, broj 06/09, 11/09 04/13 i 12/13) donosi
ODLUKU O UTVRĐIVANJU
MJERILA ZA SUDJELOVANJE RODITELJA U CIJENI PROGRAMA DJEČJEG
VRTIĆA „ZVONČIĆ“
Članak 1.
Ovim Odlukom utvrđuju se mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg
vrtića“Zvončić“-Poličnik, čiji je osnivač Općina Poličnik.
Članak 2.
Roditelj djeteta korisnika usluga dužan je sudjelovati u cijeni programa Dječjeg vrtića koji
ostvaruje njegovo dijete ovisno o vrsti i trajanju programa kako slijedi:
A) Za djecu korisnike usluga s prebivalištem na području Općine Poličnik
DESETOSATNI (cjelodnevni program)

600,00 KN

PETIPOSATNI (poludnevni program)

350,00 KN

PROGRAM PREDŠKOLE

0,00 KN

B) Za djecu korisnike usluga koja nemaju prebivalište na području Općine Poličnik
DESETOSATNI(cjelodnevni program)

800,00 KN

PETIPOSATNI (poludnevni program)

450,00 KN

PROGRAM PREDŠKOLE

0,00 KN

Članak 3.
Roditelj djece s prebivalištem na području Općine Poličnik ostvaruju pravo na umanjenje
sudjelovanja u cijeni programa i to:
•
•

za drugo dijete u vrtiću sudjeluje sa 50% cijene odabranog programa
za treće i svako slijedeće dijete roditelj se oslobađa plaćanja usluga

Za slučaj opisan u stavku 1. ovog članka razliku cijene programa osigurava proračun Općine
Poličnik na temelju zahtjeva roditelja djeteta korisnika usluga.
Članak 4.
Roditelj s dvoje i više djece koji nemaju prebivalište na području općine Poličnik ne ostvaruju
pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni odabranog primarnog redovitog programa, osim u
kraćem programu predškole za obveznike pohađanja istog koji je za njih besplatan.
Članak 5.
Oslobađaju se sudjelovanja u cijeni redovitih programa vrtića
•
•
•
•

djeca invalida domovinskog rata sa utvrđenim 100%-tnim stupnjem invaliditeta
(temeljem rješenja)
djeca bez oba roditelja
djeca nezaposlenih roditelja koji su stalni korisnici socijalne pomoći (temeljem
rješenja)
djeca s teškoćama u razvoju ( temeljem rješenja nadležne komisije)

Za slučaj opisan u stavku 1. ovog članka cijenu programa osigurava proračun Općine
Poličnik na temelju zahtjeva roditelja djeteta korisnika usluga.
Članak 6.
Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja u cijeni programa:
•
•
•

za dijete samohranog roditelja ,roditelj sudjeluje sa 50% cijene odabranog programa i
to temeljem preslike rješenja Centra za socijalnu skrb
za dijete koje zbog bolesti ne koristi program vrtića 30 i više dana roditelj sudjeluje sa
50% cijene odabranog programa
za dijete koje zbog bolesti ne koristi program 10 i više dana roditelj plaća 75% cijene
utvrđenog programa samo uz predočenje potvrde nadležnog liječnika

Za slučaj opisan u stavku 1. ovog članka razliku cijene programa osigurava proračun Općine
Poličnik na temelju zahtjeva roditelja djeteta korisnika.
Članak 7.
Tijekom ljetnih mjeseci roditelji djece koji su korisnici usluga plaćaju usluge boravka na
sljedeći način:

•
•
•

lipanj – srpanj-kolovoz : ukoliko dijete ne pohađa vrtić a upisano je redoviti program
plaća akontaciju u iznosu od 100,00 kn
lipanj: ukoliko dijete pohađa vrtić pola mjeseca plaća 50% od cijene odabranog
programa
srpanj i kolovoz- roditelji djece korisnika plaćaju usluge po danima provedenim u
vrtiću

Za slučaj opisan u stavku 1. ovog članka razliku cijene programa osigurava proračun
Općine Poličnik na temelju zahtjeva roditelja djeteta korisnika usluga.
Članak 8.
Roditelj korisnici usluga dužni su ugovorni iznos uplatiti na žiro račun vrtića do 15-tog u
mjesecu za protekli mjesec.
Članak 9.
Ako roditelj ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 45 dana od dospijeća obveze,vrtić će otkazati
pružanje usluga, a potraživanja naplatiti pokretanjem ovrhe.
Članak 10.
Dječji vrtić i roditelj/skrbnik djeteta sklapaju Ugovor o neposrednim pravima i obvezama u
skladu s odredbama iz ove Odluke, te općim aktima Dječjeg vrtića.
Članak 11.
S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju mjerila za
sudjelovanju roditelja u cijeni programa DV „Zvončić” Poličnik (Službeni Glasnik Općine
Poličnik br. 11/09 i 11/12).
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku općine Poličnik,
a primjenjuje se od 01.rujna 2014 god.
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