
 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  

GRADSKO VIJEĆE 
 

 
Temeljem članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 32. stavka 1. točke 19. 
Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/21), Gradsko vijeće 
Grada Bjelovara na 6. sjednici održanoj 30. studenoga 2021. godine donijelo je  
 

ODLUKU 
O UTVRĐIVANJU MJERILA ZA SUDJELOVANJE 

RODITELJA-KORISNIKA USLUGA U CIJENI PROGRAMA 
DJEČJEG VRTIĆA BJELOVAR 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sudjelovanja roditelja - korisnika usluga u 
cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Bjelovar. 
 

Članak 2. 
 

Program dječjih vrtića i jaslica organizira se u pravilu za pet radnih dana tjedno osim 
za vrijeme praznika. 
 

Članak 3. 
 

Ovom odlukom utvrđuju se cijene kojima roditelji - neposredni korisnici usluga 
sudjeluju u sufinanciranju cjelovitog programa Dječjeg vrtića Bjelovar. 

Sudjelovanje roditelja - korisnika usluga u cijeni programa ostvaruje se prema visini 
ukupnog dohotka po članu kućanstva: 
 
 

Redni 
broj 

skupine 
plaćanja 

 
Dohodak po članu kućanstva 

 
Sudjelovanje roditelja u cijeni 

programa 

1. Do    500,00 kn 150,00 kn 

2. Od    501,00 kn do 800,00 kn 300,00 kn 

3. Od    801,00 kn i više 400,00 kn 

 



  

 

Članak 4. 
 

Ukupan dohodak kućanstva je zbroj dohotka (dohodak od nesamostalnog rada, 
dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od 
kapitala, dohodak od osiguranja) i drugih primanja koje ostvari roditelj ili staratelj - korisnik 
usluga i članovi njegovog kućanstva u skladu s poreznim propisima. 

Što se sve smatra dohotkom i drugim primanjima u smislu ove Odluke pobliže će se 
utvrditi općim aktom predškolske ustanove. 

Pod kućanstvom roditelja - korisnika usluga razumijeva se zajednica života, 
privređivanja i trošenja ostvarenog dohotka svih članova obitelji bez obzira na stupanj 
srodstva. 
 

Članak 5. 
 

Roditelji s više djece u vrtiću ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni 
programa i to: 

-za drugo dijete u vrtiću umanjuje se sudjelovanje za 20% od cijene programa 
pripadajuće skupine plaćanja, 

- za treće i svako slijedeće dijete u vrtiću roditelji se oslobađaju plaćanja u cijelosti. 
Roditelji s više djece ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa, a 

Grad Bjelovar će za treće i svako slijedeće dijete u vrtiću preuzet plaćanje u cijelosti, ako je 
prvo i drugo dijete polaznik osnovne škole. 

Prednost pri upisu u dječje vrtiće imaju djeca smještena u udomiteljske obitelji, a 
Grad Bjelovar u cijelosti preuzima sufinanciranje cijene programa. 
 

Članak 6. 
 

Roditelji invalidi Domovinskog rata ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja za 
30% cijene programa pripadajuće skupine plaćanja. 

“Roditelji djece s teškoćama, koji koriste smanjeni program, ostvaruju pravo na 
umanjenje sudjelovanja za 20% cijene programa pripadajuće skupine plaćanja.” 
 

Članak 7. 
 

Oslobađaju se obveze sudjelovanja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica: 
- djeca roditelja kojima je priznat status poginulog hrvatskog branitelja Domovinskog 

rata rješenjem Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. 
- djeca bez oba roditelja. 

 
Članak 8. 

 
Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica: 
- za dijete koje zbog bolesti do 30 dana ne koristi program vrtića - jaslica, umanjenje 

iznosi 20% za dane odsutnosti, od cijene programa pripadajuće skupine plaćanja, temeljem 
potvrde liječnika, 

- za dijete koje zbog bolesti preko 31 dan u kontinuitetu, ne koristi program vrtića - 
jaslica, umanjenje iznosi 50% od cijene pripadajuće skupine plaćanja, temeljem potvrde 
nadležnog liječnika, 



  

 

- za dane odsutnosti djeteta zbog godišnjeg odmora roditelja do 30 dana, umanjenje 
iznosi 40% od cijene programa pripadajuće skupine plaćanja. 

O izostanku djeteta iz vrtića – jaslica u smislu prethodnih stavaka, roditelji su obvezni 
izvijestiti Dječji vrtić Bjelovar u roku od 8 dana. 

Za ostale izostanke djeteta iz vrtića – jaslica, koji se ne spominju u prethodnim 
stavcima, roditelj – korisnik usluga nema pravo na umanjenje cijene pripadajuće skupine 
plaćanja. 
 

Članak 9. 
 

Roditelji – neposredni korisnici usluga obvezni su sudjelovati u cijeni cjelovitog 
programa dječjeg vrtića i jaslica koji ostvaruje njegovo dijete. 

Ako koriste smanjeni program, utvrđeni iznos prema ovoj Odluci umanjuje se za 
10%. 
 

Članak 10. 
 

Postupak utvrđivanja sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni cjelovitog 
programa vrtića i jaslica, temeljem ove Odluke, obavlja Dječji vrtić Bjelovar, u skladu s 
pozitivnim propisima. 

Dječji vrtić Bjelovar će u roku 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke općim 
aktom pobliže utvrditi elemente za provedbu postupka iz prethodnog stavka ovog članka. 
 

Članak 11. 
 

Roditelji-korisnici usluga programa dječjih vrtića i jaslica obvezni su utvrđene iznose 
sudjelovanja u cijeni programa uplaćivati na žiro-račun Dječjeg vrtića Bjelovar, najkasnije 
do zadnjeg dana za tekući mjesec. 

Ako roditelj ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 60 dana, predškolska ustanova će 
otkazati pružanje usluga, a potraživanja će naplatiti temeljem sudske odluke. 

Predškolska ustanova će otkazati pružanje usluga i roditelju čije dijete izostaje iz 
vrtića, a roditelj u roku od 30 dana ne izvijesti ustanovu o razlozima izostanka. 

Roditelj je dužan izvijestiti Dječji vrtić Bjelovar o prekidu korištenja usluga najmanje 8 
dana prije prekida. 
 

Članak 12. 
 

Dječji vrtić Bjelovar i roditelj – korisnik usluga sklapaju ugovor o neposrednim 
pravima i obvezama u skladu s mjerilima ove Odluke te općim aktom predškolske ustanove. 
 

Članak 13. 
 

Dječji vrtić Bjelovar, temeljem suglasnosti osnivača, može pružati usluge 
predškolskog odgoja i naobrazbe i izvan područja Grada Bjelovara. 
 
 
 
 



  

 

Članak 14. 
 

Roditelji djece s prebivalištem izvan područja Grada Bjelovara sudjeluju u cijeni 
programa dječjih vrtića prema Odlukama o sufinanciranju njihovih općina, što će se utvrditi 
ugovorom između tih općina i Dječjeg vrtića Bjelovar. 

Ukoliko se ne potpiše ugovor iz prethodnog stavka, roditelj – korisnik usluga plaća 
punu ekonomsku cijenu programa na žiro – račun Dječjeg vrtića Bjelovar. 
 

Članak 15. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju mjerila za 
sudjelovanje roditelja - korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Bjelovar KLASA: 
601-01/06-01/3 URBROJ: 2103/01-02-06-2 od 8. svibnja 2006 ("Službeni glasnik Grada 
Bjelovara" 2/9, 8/17, 8/18, 8/19, 6/20 i 9/20). 
 

Članak 16. 
 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“, a stupa na snagu 
1. siječnja 2022. godine. 
 
 
KLASA: 601-01/21-01/28 
URBROJ: 2103/01-02-21-4 
Bjelovar, 30. studenoga 2021. 
                                                                                             PREDSJEDNIK 
                                                                                         GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                     Nenad Martinovski, dipl.oec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


