DJEČJI VRTIĆ “ POTOČIĆ”
JALŽABET
POTOK 16
42 203 JALŽABET
Na temelju čl. 62. STATUTA Dječjeg vrtića POTOČIĆ , Upravno vijeće
utvrdilo je na svojoj 5. Sjednici održanoj dana 30.01.2014. godine

IZMJENU ODLUKE
O CIJENI, MJERILIMA UPISA I FINANCIRANJU
DJEČJEG VRTIĆA " POTOČIĆ "
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se cijena desetsatnog programa predškolskog odgoja u Dječjem
vrtiću POTOČIĆ u Jalžabetu, kao i i mjerila upisa djece u predškolsku ustanovu, te
financiranje iste.
Članak 2.
Ekonomska cijena predškolskog odgoja u ustanovi iz članka 1. ove odluke iznosi
1.100,00 kuna mjesečno po djetetu, s time da se ista primjenjuje sve do drugačije odluke
Općinskog vijeća Općine Jalžabet.
Mjesečno učešće roditelja u ekonomskoj cijeni predškolskog odgoja utvrđuje se u
slijedećem iznosu:
- za djecu jasličke i vrtičke dobi u iznosu od 550,00 kuna
Općina Jalžabet sufinancira predškolski odgoj u iznosu od 500.000,00 kuna godišnje
( Odluke Općinskog vijeća od 22.12.2011g., 20.12.2012g., 19.12.2013g. pa sve do
drugačije odluke OV Općine Jalžabet )
Članak 3.
Za dijete, čija oba roditelja rade u inozemstvu, utvrđuje se mjesečno učešće roditelja u
iznosu od 1.100,00 kuna.
Članak 4.
Pravo na olakšicu utvrđuje se samohranom roditelju djeteta polaznika u iznosu od 10 %
mjesečno od učešća roditelja.
Dokaze o svojoj samohranosti, roditelj polaznika podnjeti će sukladno članku 2. točki 3.
Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 5.
Pravo na olakšicu od utvrđenog iznosa učešća roditelja ostvaruje roditelj korisnik za:
- drugo dijete u iznosu od 10%
- treće dijete u iznosu od 50%
- dijete branitelja Domovinskog rata u iznosu od 10 %
- dijete s poteškoćama u razvoju u iznosu od 10 %
Članak 6.
Za dane bolovanja i izostanka djeteta dužeg od 10 dana, roditelji se oslobađaju plaćanja
cijene dnevne prehrane u visini utvrđenja iste, a koja otpada na roditelje.
Članak 7.
Za dane godišnjeg odmora i ostalih izbivanja djeteta dužeg od 20 radnih dana u
kontinuitetu kroz mjesec srpanj i kolovoz, roditelj plaća 150,00 kn. mjesečno.
Članak 8.
Za dane „ godišnjeg odmora „ i ostalih izbivanja djeteta tijekom godine , roditelj plaća
polovicu cijene koja otpada na korisnike usluga vrtića.
Članak 9.
Utvrđena ekonomska cijena može se mijenjati tijekom godine u skladu sa Odlukom
osnivača i stvarno ukazanom potrebom iz razloga ekonomske nerentabilnosti.
Članak 10.
Pri upisu djece u Vrtić, za svaku novu pedagošku godinu u obzir se uzimaju slijedeći
kriteriji:
- djeca oba zaposlena roditelja,
- djeca branitelja i invalida Domovinskog rata
- djeca smohranog roditelja,dijete uzeto na uzdržavanje
- djeca iz obitelji s troje i više djece
- djeca s lakšim poteškoćama u razvoju, a najviše jedno dijete na odgojnu
skupinu,.
Roditelji su dužni na zahtjev ravnatelja Vrtića dostaviti svu potrebnu dokumentaciju.
Zahtjeve roditelja za upis djece rješava ravnatelj Vrtića u suradnji s odgojiteljima.
Članak 11.
Za dijete polaznika programa izvan područja Općine Jalžabet, učešće roditelja korisnika
programa utvrđuje se u skladu s kriterijima koje utvrdi Općina na čijem je području

prebivalište korisnika programa. Ako Općina ne utvrdi kriterije, korisnik plaća punu
ekonomsku cijenu programa.
Roditelji korisnici usluga iz stavka 1. ovog članka imaju pravo na utvrđivanje njihovog
učešća, ako je Općina njihovog prebivališta potpisala ugovor sa Dječjim vrtićem kojem
se obvezuje plaćati razliku cijene.
Članak 12.
Roditelj korisnik uplaćuje svoj dio ekonomske cijene na žiro-račun ili na blagajni
Dječjeg vrtića u skladu sa ugovorom.
Osnivač, kao i druge Općine koje su se ugovorno obvezale sufinancirati polaznike dječjeg
vrtića sa prebivalištem u njihovoj Općini, uplaćuju svoj dio ekonomske cijene na žiro
račun Dječjeg vrtića POTOČIĆ do 15-tog u mjesecu za protekli mjesec.
Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg
vrtića POTOČIĆ i Općine Jalžabet.
U Jalžabetu , 30.01.2014g.
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