
Na temelju članaka 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(“NN”- pročišćeni tekst 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka  32. Statuta 

Općine Velika (Službeno glasilo Općine Velika br. 2/22) Općinsko vijeće Općine 

Velika na . sjednici održanoj 2022. godine donosi: 

 

 

O D L U K U 

o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja  

i naobrazbe na području Općine Velika 

 

 

 

1. Financiranje programa dječjeg vrtića čiji je osnivač Općina Velika 

 

 

Članak 1. 

Ekonomska cijenu programa po djetetu Dječjeg vrtića „Velika“ (dalje u tekstu: 

Vrtić) iznosi 2.500,00 KN na temelju kalkulacije stvarnih troškova i broja djece, a 

vodeći računa o potrebi  maksimalne štednje korisnika proračunskih sredstava,  na 

svim razinama.  

 

Članak 2. 

Individualne obveze roditelja, korisnika usluge, utvrđuju se na način da svi 

roditelji s područja Općine Velika plaćaju isti iznos učešća u ekonomskoj cijeni 

redovitog programa Vrtića. 

 Roditelji djece  s područja Općine Velika  participiraju  mjesečno u cijeni 

programa  korištenja usluga Vrtića s iznosom od 750,00 kn, a ostatak do ukupne 

ekonomske cijene snosi Općina Velika. 

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

račun Vrtića. 

 

Članak 3. 

Za djecu izvan područja Općine Velika koja polaze Vrtić mjesečnu 

participaciju sufinanciraju općina ili grad prema prebivalištu roditelja djeteta, 

sukladno svojim aktima, a roditelji participiraju mjesečno razliku do pune ekonomske 

cijene.  

 

 

2. Sufinanciranje programa dječjeg vrtića čiji osnivač nije Općina Velika 

 

 

Članak 4. 

Općina Velika sufinancira boravak djece s prebivalištem na području Općine 

Velika u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Općina Velika s iznosom od 750,00 KN. 

Sufinanciranje iz stavka 1. ovog članka može se odobriti u slučaju 

popunjenosti Dječjeg vrtića Velika, po zahtjevu roditelja i to samo za programe koje 

se provode u Dječjem vrtiću Velika. 

O zahtjevu iz stavka 2. ovog članka odlučuje općinski načelnik posebnim 

zaključkom. 

 

 

 



 

 

3. Oslobođenja i olakšice 

 

 

Članak 5. 

Pravo na olakšice u iznosu učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa 

ostvaruju roditelji djece s područja Općine Velika tako da participacija iz članka 2. 

iznosi:  

- 450,00 kn za drugo dijete istog obiteljskog domaćinstva koje koristi redoviti 

program Vrtića, 

- 300,00 kn za treće i više od tri djeteta, po djetetu, istog obiteljskog 

domaćinstva koje koristi redoviti program Vrtića. 

Pravo iz stavka 1. ovog članka, može se ostvariti po zahtjevu roditelja, koji se 

sa potrebnom dokumentacijom podnosi odgovornoj osobi Vrtića o čemu ista donosi 

zaključak. 

 

Članak 6. 

Roditeljima čije dijete zbog opravdanih razloga  (bolest, oporavak nakon 

bolesti) ne koristi usluge Vrtića  kontinuirano preko 21 kalendarski dan, umanjuje se  

iznos učešća u ekonomskoj cijeni  iz članka 2. ove Odluke za 50 % uz predočenje  

liječničke potvrde i pismene zamolbe roditelja.  

O razlozima izostanka  djeteta, roditelji su dužni izvijestiti odgovornu osobu u 

Vrtiću  u roku do 3 dana od dana nastanka razloga.  Ukoliko roditelji ne postupe na 

navedeni način, obvezni su  u cijelosti  platiti participaciju iz članka 2. ove Odluke, za 

tekući kalendarski mjesec.  

 

Članak 7. 

Za vrijeme odsutnosti djeteta preko 21 kalendarskih dana izvan razloga 

navedenih u članku 6. roditeljiima se umanjuje  iznos učešća u ekonomskoj cijeni  iz 

članka 2. ove Odluke za 50%,  uz predočenje pismene zamolbe roditelja. 

Pismenu zamolbu o odsutnosti djeteta roditelji su dužni dostaviti odgovornoj 

osobi u Vrtiću najkasnije 7 dana prije. 

 Ukoliko roditelji ne postupe na navedeni način, obvezni su  u cijelosti  platiti 

participaciju iz članka 2. ove Odluke, za tekući kalendarski mjesec. 

 

Članak 8. 

 Ako sukladno odluci Upravnog vijeća Vrtića zbog određenih razloga dođe do 

privremenog zatvaranja Vrtića, roditelji, čija djeca su korisnici usluga Vrtića, plaćaju  

50% utvrđenog učešća iz članka 2. ove Odluke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Prijelazne i završne odredbe 

 

 

Članak 9. 

 Početkom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za 

financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine Velika 

(Službeno glasilo Općine Velika br. 5/14) i Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima 

za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine 

Velika (Službeno glasilo Općine Velika br. 1/21). 

 

Članak 10. 

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

Općine Velika“. Članci 2. i 5. ove Odluke a primjenjuju se od 01.01.2023. godine, a 

članak 4. stavak 1. se primjenjuje od 1.10.2022. godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA 

 

KLASA: 021-02/22-06/ 

URBROJ:2177-8-01-22- 

Velika, 2022. 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNICA: 

 

______________________ 

Anamarija Sikirić, mag. prim. educ. 

 

 

 

 


