
GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA na __. sjednici, održanoj dana __________ 2020. godine, na 

temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 

107/07, 94/13 i 98/19) i članka 16. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 08/01, 

02/06, 04/09, 02/13, 07/13, 10/17 – pročišćeni tekst, 01/18, 03/19 i 03/20) donijelo je  

P R A V I L N I K 

o uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja  

u Dječjem vrtiću Maza Valpovo 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom o uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja u 

Dječjem vrtiću Maza Valpovo (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se način, uvjeti sudjelovanja 

roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Maza Valpovo (u daljnjem 

tekstu: Vrtić), cijena programa ranog i predškolskog odgoja, olakšice za plaćanje redovitog programa te 

druge važne odredbe. 

Članak 2. 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i 

ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

Članak 3. 

Roditelj korisnik usluga koji ima prebivalište odnosno boravište na području grada Valpova dužan je 

sudjelovati u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja koje ostvaruje njegovo dijete ovisno o vrsti i 

trajanju programa te socijalnom i imovinskom statusu obitelji, tako da plaća dio pune cijene programa, 

a preostali iznos do pune cijene plaća Grad Valpovo. 

Roditelj korisnik usluga koji ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave sudjeluje 

u cijeni programa u iznosu razlike između cijene koju podmiruje nadležna jedinica lokalne samouprave 

sukladno odluci njezinog predstavničkog tijela i ukupnoj cijeni koštanja redovitog programa, a u 

protivnom mora sam snositi punu cijenu redovitog programa. 

Članak 4. 

Program ranog i predškolskog odgoja organizira se tijekom pet radnih dana tjedno osim za vrijeme 

državnih praznika i blagdana, u desetosatnom trajanju. 

Članak 5. 

Cijena korištenja usluga Vrtića s kojom roditelj korisnik usluga sudjeluje u cijeni programa ranog i 

predškolskog odgoja određuje se na sljedeći način: 

REDNI 

BROJ 
NAMJENA IZNOS 

1. Cijena programa vrtićke skupine 350,00 kn mjesečno 

2. Cijena programa jasličke skupine 400,00 kn mjesečno 

3. Cijena kraćeg programa vrtićke skupine  150,00 kn mjesečno 

 



Članak 6. 

Roditelj korisnik usluga koji je ostvario pravo na zajamčenu minimalnu naknadu te je to jedini izvor 

prihoda obitelji oslobađa se plaćanja programa ranog i predškolskog odgoja u cijelosti. 

Status iz prethodnog stavka dokazuje se pravomoćnim rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb. 

Članak 7. 

Olakšice u plaćanju redovitog programa ima roditelj korisnik usluga u sljedećim slučajevima: 

REDNI 

BROJ 
OSNOVA POSTOTAK UMANJENJA 

1. Za prvo dijete u Vrtiću Plaća se puna cijena programa 

2. 
Za drugo dijete u Vrtiću ukoliko su oba djeteta 

polaznici Vrtića 
Plaća se 20 % niža cijena programa 

3. 
Za treće dijete u Vrtiću ukoliko su sva tri djeteta 

polaznici Vrtića 
Plaća se 50 % niža cijena programa 

4. 
Za četvrto i svako daljnje dijete u Vrtiću ako su 

sva djeca polaznici Vrtića  

Oslobođeni od plaćanja cijene 

programa 

5. 
Samohrani roditelj ili roditelj koji živi s 

djetetom u jednoroditeljskoj obitelji 
Plaća se 50 % niža cijena programa 

6. 
Za dijete koje je osoba s invaliditetom (3 ili 4 

stupanj invalidnosti) 

Oslobođeni od plaćanja cijene 

programa 

7. 
Roditelj koji je osoba s invaliditetom (3 ili 4 

stupanj invalidnosti) 
Plaća se 50 % niža cijena programa 

8. Za dijete iz udomiteljske obitelji 
Oslobođeni od plaćanja cijene 

programa 

 

Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga. 

Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj. 

Ukoliko roditelj korisnik usluga ima uvjete za umanjenje cijene po više osnova iz stavka 1. ovog članka 

umanjenje cijene može se ostvariti samo po jednom osnovu koji je za njega najpovoljniji. 

Punu cijenu programa plaćaju bez obzira na broj djece iz jedne obitelji, korisnici usluga Vrtića iz SOS 

Dječjeg sela Ladimirevci. 

Članak 8. 

Roditelji korisnici usluga oslobađaju se obveze plaćanja pune cijene programa ranog i predškolskog 

odgoja u vrijeme korištenja kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenika u mjesecu kolovozu, a za mjesec 

srpanj ukoliko dijete ne pohađa vrtić cijeli mjesec roditelj je dužan platiti 50 % cijene programa Vrtića. 

Članak 9. 

Punu cijenu programa radnog i predškolskog odgoja roditelji korisnici usluga plaćaju i ukoliko ne 

dovode dijete u vrtić cijeli mjesec te ukoliko ne dovodi dijete u vrtić redovito bez obzira na broj dana 

izostanaka, a razlog izostanka nije bolest. 

 



Članak 10. 

Roditelji korisnici usluga Vrtića dužni su sudjelovanje u cijeni izabranog programa uplatiti na žiroračun 

Vrtića najkasnije do 15-tog dana u mjesecu za tekući mjesec. 

Ako roditelj korisnik usluga ne izvrši svoju obvezu plaćanja u roku od 30 dana od isteka zadnjeg dana 

dospijeća obveza iz stavka 1. ovog članka, Vrtić se otkazati pružanje usluga, a potraživanje će naplatiti 

pokretanjem ovršnog postupka. 

Članak 11. 

Roditelj korisnik usluga dužan je obavijestiti Vrtić o prekidu korištenja usluga najmanje 8 dana prije 

početka mjeseca koji prethodi mjesecu od kada nastupa prekid korištenja usluga Vrtića. 

Ukoliko roditelj korisnik usluga u roku od 30 dana ne obavijesti Vrtić o razlozima izostanka djeteta 

pohađanja programa, Vrtić će otkazati pružanje usluga. 

Članak 12. 

Roditelj korisnik usluga i ravnateljica Vrtića zaključiti će ugovor o neposrednim pravima i obvezama 

kojim će se regulirati svi međusobni odnosi ugovornih strana. 

Članak 13. 

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije 

moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu 

veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu 

gospodarsku štetu, Gradonačelnik može odlukom osloboditi Roditelje korisnike usluga Vrtića plaćanja 

cijene programa iz članak 5. ovog Pravilnika ili istima prolongirati obvezu plaćanja na određeno 

razdoblje dok traju te okolnosti. 

Članak 14. 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja 

roditelja u cijeni programa vrtića i jaslica u dječjem vrtiću Maza Valpova („Narodne novine“ br. 07/99, 

08/01, 09/02, 01/04, 09/06, 02/10, 09/17, 01/18 i 01/19). 

Članak 15. 

Ugovori o neposrednim pravima i obvezama zaključeni između Roditelja korisnika usluga i ravnateljice 

Vrtića prije stupanja na snagu ovog Pravilnika ostaju na snazi do njihovog isteka. 

Članak 16. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Valpova“. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA 

KLASA: 601-01/20-01/0017 

URBROJ: 2185/01-1-20-4 Predsjednik Gradskog vijeća: 

 

Valpovo, _____________ 2020. godine Dejan Pisačić, prof., v.r. 

 


