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Predmet: Materijal za sjednicu 

- dostavlja se 
 
 
 
Sukladno članku 36. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Siska  (“Službeni glasnik Sisačko–
moslavačke županije“, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 
20/17, 13/18, 18/18-pročišćeni tekst i 4/20), dostavlja se: 
 
1. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića 
Grada Siska 

 
2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, obrazloženje. 
 
 
 
 
    
             GRADONAČELNICA 

 

   Kristina Ikić Baniček 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                        Prijedlog 
 
Gradsko vijeće Grada Siska, temeljem članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju (“Narodne Novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 ) i članka 15. Statuta 
Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 
4/13, 6/13- pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-pročišćeni tekst i 4/20), je na 
_____ sjednici održanoj ____________ 2021. godine, donijelo 
 
 

ODLUKU 
o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa  

dječjih vrtića Grada Siska 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i načini sudjelovanja roditelja  - korisnika usluga (u 
daljnjem tekstu: korisnik) u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica Grada Siska. 
 

Članak 2. 
Sredstva za redovan i tekući rad dječjih vrtića osigurat će se: 

- Sudjelovanjem korisnika u utvrđenoj ekonomskoj cijeni programa 
- Sredstvima Proračuna Grada Siska. 

 
Članak 3. 

Program dječjih vrtića organizira se radnim danom kao cjelodnevni  i poludnevni. 
Subotom djeca ostvaruju program kroz rad dežurnih vrtića u skladu s potrebama korisnika. 
 

Članak 4. 
Korisnik sudjeluje u cijeni programa dječjih vrtića koje koristi njegovo dijete ovisno o vrsti i 
trajanju programa te visini prosječnih prihoda po članu domaćinstva kako slijedi: 
 

PROSJEK PO ČLANU 
OBITELJI 

POLUDNEVNI 
PROGRAM 

CJELODNEVNI 
PROGRAM 

Do 2.328,00 kn 300,00 kn 400,00 kn 
2.329,00-2.600,00 kn 400,00 kn 500,00 kn 
2.601,00-2.900,00 kn 500,00 kn 600,00 kn 
Preko 2.901,00 kn 600,00 kn 700,00 kn 

 
Visina prihoda po članu domaćinstva utvrđuje se: 
 
Potvrdom o plaći, mirovini ili drugom oporezivom dohotku iz porezne uprave za prvih šest 
mjeseci tekuće godine te visini naknade isplaćene za vrijeme bolovanja na teret HZZO-a. 
 
Korisnici koji  su vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva, obrta, samostalne radnje, osnivači 
ili suosnivači poduzeća ili samostalni poljoprivrednici te koji ostvaruju prihod od samostalne 
djelatnosti dostavljaju potvrdu o ostvarenom prihodu za prethodnu godinu. 
 
Korisnici od kojih jedan ili oba rade u inozemstvu sudjeluju u cijeni programa u najvećem 
iznosu. 
 
Korisnici koji ne dostave tražene dokumente sudjeluju u cijeni programa u najvećem iznosu. 
 



 
 
 
U izvanrednim slučajevima, smanjenje prihoda u kućanstvu će se dokazati dostavljanjem 
novih potvrda prema kojima će se izvršiti novi obračun. 
 

Članak 5. 
Ukoliko korisnik koristi uslugu programa dječjih vrtića za dvoje ili više djece, za drugo dijete 
sudjeluje u cijeni programa sa 75 posto, a za svako sljedeće, participacija se umanjuje za 25 
posto. 
 

Članak 6. 
Za mjesec  u kojem dijete nije boravilo u vrtiću zbog korištenja godišnjeg odmora, korisnik 
plaća 50 posto od utvrđene cijene. Ova se povlastica koristi samo jedan mjesec u pedagoškoj 
godini. 
 
Za mjesec srpanj ili kolovoz u kojem dijete nije boravilo u vrtiću više od 15 dana u 
kontinuitetu korisnik plaća 50 posto od utvrđene cijene vrtića.  
 
Kad dijete izostane iz vrtića zbog bolesti, to se dokazuje liječničkom potvrdom. Za izostanak 
duži od 15 dana u kontinuitetu, participacija korisnika umanjuje se za 50 posto. 
 
Cijena boravka djeteta dužeg od redovitog programa naplaćuje se  po satu 25,00 kuna. 
 

Članak 7. 
Oslobađaju se obveze sudjelovanja u cijeni programa dječjih vrtića korisnici koji temeljem 
Rješenja nadležnih ustanova ostvaruju pravo na stalnu pomoć i minimalnu zajamčenu 
naknadu (CZSS), djeca pod skrbništvom (CZSS) i djeca s teškoćama u razvoju (CZSS, 
HZZO, HZMO i dr.). 
 

Članak 8. 
Ukoliko su primanja po članu domaćinstva niža od 2.328,20 kn, oslobađaju se od obveze 
sudjelovanja u cijeni programa dječjih vrtića  djeca invalida Domovinskog rata s utvrđenim 
stupnjem invaliditeta od 50-100 posto. 
 

Članak 9. 
Utvrđene naknade korisnici uplaćuju na žiro račun dječjih vrtića Grada Siska najkasnije do 
20-og u mjesecu za tekući mjesec. 
 
Dječji  vrtić će otkazati usluge korisniku koji ne izvrši obvezu plaćanja u roku 30 dana od 
dana dospijeća obveza, a potraživanje će naplatiti putem suda. 
 
Dječji vrtići će otkazati korištenje usluga korisniku čije dijete izostaje iz vrtića, a roditelj o 
razlogu izostanka ne izvijesti u roku od  30 dana od početka izostanka. 
 

Članak 10. 
U izvanrednim situacijama izazvanim različitim nepredviđenim čimbenicima, zbog kojih će 
djeca izostati iz vrtića najmanje 15 dana, cijeli mjesec ili duže, ravnatelji vrtića mogu donijeti 
odluku o smanjenju cijene vrtića do 50 posto ili potpuno oslobođenje. 
 

Članak 11. 
Sudjelovanje korisnika u cijeni programa dječjih vrtića prestaje danom ispisa djeteta iz vrtića, 
a regulira se potpisom ispisnice. 



 
 
 

Članak 12. 
Dječji vrtić i korisnik sklapaju Ugovor o međusobnim pravima i obvezama. 
 

Članak 13. 
Kod eventualnog nepridržavanja odredaba Ugovora s bilo čije strane, nadležan je Općinski 
sud u Sisku.  
 

Članak 14. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i sudjelovanju roditelja u 
cijeni programa dječjih vrtića Grada Siska od 19. kolovoza 2016. godine („Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije“, broj 19/16). 
 

Članak 15. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Sisačko-
moslavačke županije“. 

 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Sisak, 
 
 

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA SISKA 

 
 

 
                    PREDSJEDNICA  
              Ivana Cindrić, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                       
PRAVNI TEMELJ 
 
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 
98/19). 
Statut Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj   12/09, 16/10, 
9/11, 18/12, 4/13,6/13-pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-pročišćeni tekst i 
4/20). 
 
 
POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 
 
Za provedbu ove Odluke financijska sredstva osigurana su u proračunu Grada Siska za 2021. 
godinu.  
 
 
OBRAZLOŽENJE 
 
Predloženom Odlukom o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih 
vrtića Grada Siska  usklađuje se prosjek po članu obitelji sa zakonski minimalnim 
dohodovnim cenzusom. Istom se definira da se visina prihoda po članu domaćinstva utvrđuje 
potvrdom o plaći, mirovini ili drugom oporezivom dohotku iz porezne uprave za prvih šest 
mjeseci tekuće godine, te visini naknade isplaćene za vrijeme bolovanja na teret HZZO-a. U 
izvanrednim slučajevima, smanjenje prihoda  u kućanstvu  će se dokazivati  dostavljanjem 
novih potvrda prema kojima će se izvršiti novi obračun. 
U izvanrednim situacijama izazvanim različitim nepredviđenim čimbenicima, zbog kojih će 
djeca izostati iz vrtića najmanje 15 dana, cijeli mjesec ili duže, ravnatelji vrtića mogu donijeti 
odluku o smanjenju cijene vrtića do 50 posto ili potpuno oslobođenje. 
 
 
 
 


