Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne
Novine br. 10/97, 107/07 i 94/13 ) i članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik
Šibensko- kninske županije br. 5/13, Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) Općinsko vijeće
Općine Tisno na svojoj 6. sjednici održanoj dana 20.travnja 2018.godine donosi,

ODLUKU
o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Spužvica“
od roditelja- korisnika usluga

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Spužvica“ čiji
osnivač je Općina Tisno ( u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) od roditelja- korisnika usluga.
Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se i na skrbnike djece koja
pohađaju Dječji vrtić.
Općina Tisno kao osnivač osigurava sredstva za rad Dječjeg vrtića.
II. PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA
Članak 2.
U dječjem vrtiću ostvaruju se sljedeći redoviti programi:
- redoviti 10 satni program za djecu u dobi od 1-3 godine (jaslice),
- redoviti 10 satni program za djecu u dobi od 3-7 godina, (cjelodnevni boravak)
- redoviti 5,5 satni program za djecu od 3-7 godina (poludnevni boravak).
Dječji vrtić može pored programa iz stavka 1. ovog članka, izvoditi i:
- programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
- programe za darovitu djecu rane i predškolske dobi,
- program predškole obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu,
- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog,
vjerskog i sportskog sadržaja.
III. MJERILA ZA NAPLATU USLUGE:
Članak 3.
Sredstva za programe Dječjeg vrtića osiguravaju se:
- iz Proračuna Općine Tisno,
- sudjelovanjem roditelja u financiranju dijela ekonomske cijene programa,
- sufinanciranjem iz Državnog proračuna ( djeca s poteškoćama u razvoju, djeca
pred polazak u školu),
- iz proračuna drugih jedinica lokalne samouprave, za djecu koja pohađaju Dječji
vrtić, a imaju prebivalište na njihovom području.

Članak 4.
Osnova za utvrđivanje potrebnih sredstava za djelatnost predškolskog odgoja i
naobrazbe djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću utvrđuje se na osnovi ukupnih godišnjih
rashoda i procijenjenog prosječnog godišnjeg broja korisnika usluga programa Dječjeg vrtića
za kalendarsku godinu.
Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju troškove smještaja djece
utvrđene Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe i to: izdatke za
zaposlenike (bruto plaće, naknade i materijalna prava radnika), prehranu djece, uvjete boravka
djece (materijalni izdaci, energija i komunalnije, tekuće održavanje objekata i opreme),
nabavu namještaj i opreme, nabavu sitnog inventara, a ne obuhvaćaju troškove izgradnje i
adaptacije objekta.
Članak 5.
Ekonomsku cijenu prema utvrđenjima iz članka 4. ove Odluke utvrđuje Upravno
vijeće Dječjeg vrtića za svaku pedagošku godinu te je dostavlja na prethodnu suglasnost
općinskom načelniku.
Članak 6.
Iznos sudjelovanja roditelja- korisnika usluga djece s prebivalištem na području
Općine Tisno u ekonomskoj cijeni redovnih programa mjesečno je:
1. za redoviti 10 satni program za djecu u dobi od 1-3 godine (jaslice)…..750,00 kuna,
po djetetu,
2. redoviti 10 satni program za djecu u dobi od 3-7 godina, (cjelodnevni
boravak)………………………………………………………..………….690,00 kuna,
po djetetu,
3. redoviti 5,5 satni program za djecu od 3-7 godina (poludnevni boravak)…300,00
kuna, po djetetu.
Preostali iznos do pune ekonomske cijene za roditelje- korisnike usluga djece s
prebivalištem na području Općine Tisno financira Općina Tisno iz svog proračuna.
Članak 7.
Za posebne programe koji se provode u Dječjem vrtiću udio roditelja u cijeni se sastoji
od cijene iz članka 6., u visini istovjetnoj za redovne programe, uvećano za troškove koje
proizlaze iz uvjeta provedbe dodatnih programa.
Za svaku pedagošku godinu Upravno vijeće vrtića donosi zasebnu odluku o visini
sufinanciranja posebnih programa te ostalim uvjetima vezanima uz provedbu.

Članak 8.
Roditelj- korisnik usluga Dječjeg vrtića koji nema prebivalište na području Općine
Tisno plaća punu ekonomsku cijenu usluge.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, roditelj- korisnik usluga koji ima
prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave čiji je čelnik sklopio Sporazum o
sufinanciranju programa predškolskog odgoja djece s osnivačem Dječjeg vrtića, sudjeluje u
cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno članku 6. ove Odluke.

Članak 9.
Sudjelovanje roditelja u cijeni redovitih programa umanjuje se prema slijedećim
mjerilima:
1. za drugo i svako slijedeće dijete u obitelji (domaćinstvu) koje istovremeno pohađa
Dječji vrtić………………………………………………………………......100 %,
2. roditeljima korisnicima usluge invalidima Domovinskog rata umanjuje se obveza
sudjelovanja u cijeni programa - za postotak koji je jednak postotku tjelesnog
oštećenja,
3. za djecu čiji roditelji korisnici usluga ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu
naknadu od strane nadležnog centra za socijalnu skrb umanjuje se sudjelovanje
roditelja prema odluci Upravnog vijeća dječjeg vrtića,
4. za djecu samohranih roditelja………………………………………………....50 %,
5. za odsustvo djeteta zbog opravdanih razloga (bolesti, oporavak nakon bolesti i sl.)
uz predočenje liječničke potvrde i pisane zamolbe roditelja………………50%,
6. za odsustvo djeteta u slučaju korištenja godišnjeg odmora jednog od roditelja uz
pisani
zahtjev
roditelja
upućen
najmanje
8
dana
unaprijed……………………………………………………………………..50%
7. u slučaju kada vrtić ne radi zbog redovitog čišćenja i održavanja cijena se
umanjuje za postotak koji odgovara broju radnih dana koje je vrtić bio zatvoren
8. u slučaju kada vrtić ne radi zbog izvanrednih situacija uzrokovanim elementarnim
nepogodama, građevinskim radovima, a nije osigurano privremeno pohađanje i
smještaj djeteta u drugim objektima Dječjeg vrtića, roditelji ne plaćaju usluge
Dječjeg vrtića u razdoblju trajanja navedenih okolnosti,
9. za odsustvo djeteta tijekom srpnja i kolovoza……………………………….100%.
IV. NAPLATA USLUGE:
Članak 10.
S roditeljem korisnikom usluge Dječji vrtić zaključuje ugovor o pružanju usluga u
kojem se definiraju prava i obveze ugovornih strana, a naročito iznos godišnje cijene usluge,
mjesečni iznos cijene usluge i rokovi plaćanja, te druga prava i obveze ugovornih strana.
Cijena usluge prihod je Dječjeg vrtića i uplaćuje se na žiro račun istog.
V.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE:
Članak 11.
Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno, a stupa na snagu
01.rujna 2018.godine.
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