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P R A V I L N I K 

O NAČINU I UVJETIMA SUDJELOVANJA RODITELJA U CIJENI PROGRAMA 

DJEČJEG VRTIĆA „RADOST“ POŽEGA 

 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg 

vrtića „Radost“ Požega. 

 

Članak 2. 

Roditelj neposredni korisnik usluga dužan je sudjelovati u cijeni programa dječjeg vrtića, koje 

koristi njegovo dijete, ovisno o vrsti i trajanju programa. 

 

Članak 3. 

Program dječjeg vrtića organizira se u pravilu u pet radnih dana tjedno osim za vrijeme 

praznika. 

 

Članak 4. 

Ekonomsku cijenu utvrđuje Upravno vijeće prema podacima o potrebama stvarnih troškova 

Dječjeg vrtića. 

 

Članak 5. 

Roditelji neposredni korisnici usluga Dječjeg vrtića „Radost“ sudjeluju u ekonomskoj cijeni 

vrtića u iznosu od 900,00 kn za dijete polaznika jaslica i u iznosu od 800,00 kn za dijete 

polaznika vrtića. 

 

Članak 6. 

Roditelji korisnici usluga imaju pravo u kalendarskoj godini na nekorištenje vrtića zbog 

godišnjeg odmora u trajanju više od 10 radnih dana. 

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora roditelj plaća 50 % od iznosa visine svoje uplate. 
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Članak 7. 

Roditelji s više djece u vrtiću ne ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni 

programa. 

 

Članak 8. 

Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića 

za dijete koje zbog bolničkog liječenja ne koristi program vrtića, roditelj plaća 50% od cijene 

utvrđenog programa na temelju potvrde liječnika. 

 

Članak 9. 

Pravo na oslobođenje od plaćanja iz članka 6. i 8. ovog Pravilnika utvrđuje Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića na temelju dostavljene dokumentacije. 

 

Članak 10. 

Utvrđene naknade roditelji – korisnici usluga uplaćuju najkasnije do 20.og u mjesecu za 

tekući mjesec na fiskalnoj blagajni vrtića. 

 

Članak 11. 

Dječji vrtić će otkazati pružanje usluge korisniku usluge koji ne izvrši obvezu plaćanja u roku 

od 30 dana od dana dospijeća obveze, a potraživanje će se naplatiti putem suda. 

Dječji vrtić će otkazati pružanje usluga korisniku usluge čije dijete izostaje iz vrtića, a 

korisnik usluge o razlogu izostanka ne izvijesti u roku od 30 dana od početka izostanka. 

Dječji vrtić će otkazati pružanje usluge korisniku usluge koji se ne pridržava kućnog reda i 

radnog vremena Ustanove. 

Dječji vrtić će otkazati pružanje usluge korisniku usluge ako dolazi po dijete u 

alkoholiziranom stanju, ometa odgojno – obrazovni rad i uznemirava djecu i radnike 

Ustanove. 

 

Članak 12. 

Dječji vrtić i roditelj sklapaju Ugovor o međusobnim pravima i obvezama. 

Ako roditelj – korisnik usluge ispisuje dijete iz vrtića dužan je podmiriti troškove do dana 

ispisa. 
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Članak 13. 

Ovaj Pravilnik objavit će se na web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, a 

primjenjivat će se od dana objave. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

    

                                                                                                Ana Čulo, dipl. iur. 
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