
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BREZNICA 

Općinsko vijeće 
 
KLASA: 601-01/23-01/01 
URBROJ: 2186-23-01-23-2 
Bisag, 23.02.2023. 
 
 Na temelju članka 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 
broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 30. Statuta Općine Breznica (“Službeni vjesnik 
Varaždinske županije” broj 20/21), Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici održanoj 
23.02.2023. godine donosi 
 

ODLUKU 
o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag 

 
OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila kojima se osiguravaju sredstva za financiranje javnih 
potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Breznica, a koju 
djelatnost obavlja Dječji vrtić Pčelica Bisag (u daljnjem tekstu: Vrtić), mjerila za sudjelovanje 
roditelja/korisnika u ekonomskoj cijeni pojedinog programa Vrtića, način ostvarivanja prednosti pri 
upisivanju djece u Vrtić i druga pitanja vezana uz odnose Općine i Vrtića. 
 
PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA 
 

Članak 2. 
 Sukladno osiguranim sredstvima za provedbu Programa javnih potreba u predškolskom 
odgoju i obrazovanju Općine Breznica za svaku kalendarsku godinu, Vrtić provodi sljedeće 
programe: 

 redovite cjelodnevne desetsatne i petsatne razvojne programe odgoja i obrazovanja, 
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene godine dana do polaska u 
osnovnu školu, 

 posebne programe (opće igraonice, rano učenje stranih jezika, zdravstveni, sportski, plesni, 
vjerski i drugi programi prema posebnim interesima i potrebama djece), 

 programe javnih potreba (predškole, za djecu sa teškoćama u razvoju, darovite, djecu 
pripadnika nacionalnih manjina), 

 ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja Vrtić može izvoditi druge posebne razvojno 
orijentirane i socijalizacijske programe (izleti, ljetovanja, zimovanja, tečajevi plivanja, 
klizanja, proslave dječjih rođendana i dr.), sukladno odredbama državnog standarda 
predškolskog odgoja i naobrazbe. 

 
 
 
 
 



MJERILA ZA SUDJELOVANJE RODITELJA U CIJENI PROGRAMA 
 

Članak 3. 
 Sredstva za programe javnih potreba iz područja predškolskog odgoja u Općini Breznica 
osiguravaju se: 

 u Proračunu Općine Breznica, 
 učešćem roditelja/korisnika u ekonomskoj cijeni programa koji se ostvaruje u Vrtiću, 
 financiranjem Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa, 
 sufinanciranjem drugih jedinica lokalne samouprave za djecu koja polaze Vrtić, 
 iz drugih izvora. 

 
Članak 4. 

 Općina Breznica sufinancira predškolski odgoj prema dostavljenoj dokumentaciji i to do onog 
iznosa koji je predviđen Proračunom Općine Breznica, a koji se odnosi na plaće, doprinose na plaće, 
nefinancijsku imovinu i materijalne troškove. 
 Osnivač kao i druge jedinice lokalne samouprave sufinanciranje vrše na žiro-račun Vrtića do 
10-tog u mjesecu za protekli mjesec. 
 Ekonomsku cijenu pojedinih programa predlaže Upravno vijeće Vrtića na osnovu obračunske 
kalkulacije stvarnih troškova i broja djece, a utvrđuje je Općinsko vijeće Općine Breznica, osim za 
vjerski program i druge višednevno razvojno orijentirane i socijalizacijske programe predškolskog 
odgoja (izleti, predstave, tečajevi, škole plesa, plivanja, ljetovanja, zimovanja i sl.) koji se naplaćuju 
prema stvarnim troškovima. 
 

Članak 5. 
 Roditelji odnosno skrbnici djeteta dužni su sudjelovati u cijeni pojedinog programa Vrtića 
djelomično ili u potpunosti, ovisno o vrsti i trajanju programa. 
 
REDOVITI PROGRAMI 
 

Članak 6. 
 Ekonomska cijena redovitog desetsatnog i petsatnog programa iznosi 292,00 eura mjesečno 
po djetetu. 
 Program iz stavka 1. ovog članka financira se u iznosu ekonomske cijene iz Proračuna Općine 
Breznica na čijem je području prebivalište korisnika programa te participacijom roditelja odnosno 
skrbnika. 
 Općina Breznica sufinancirat će program iz stavka 1. ovog članka za korisnike Dječjeg vrtića 
Pčelica Bisag s prebivalištem na njenom području od utvrđene ekonomske cijene iz stavka 1. ovog 
članka u iznosu od 160,00 eura, odnosno u iznosu od 186,00 eura za drugo, treće i svako slijedeće 
dijete. 
 Pravo na sufinanciranje od strane Općine Breznica ostvaruju roditelji odnosno skrbnici 
korisnici programa koji su podmirili sve obveze prema Općini Breznica. 
 

Članak 7. 
 Korisnik programa izvan područja Općine Breznica sudjeluje u cijeni programa u iznosu koji 
se definira kao razlika između ekonomske cijene i sufinanciranja općine/grada na čijem području je 
prebivalište korisnika. 
 Ako općina ili grad na čijem području je prebivalište roditelja/korisnika programa ne 
sufinancira ekonomsku cijenu programa, u tom slučaju ekonomsku cijenu plaća korisnik programa. 
 
 
 
 



MJERILA ZA OSTVARIVANJE UMANJENE CIJENE 
 

Članak 8. 
 Roditeljima/korisnicima usluge čije dijete zbog opravdanih razloga (bolest ili oporavak nakon 
bolesti) ne koristi usluge Vrtića kontinuirano 10 radnih dana, uz predočenje liječničke potvrde 
umanjuje se iznos učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa za 20%. 
 Za vrijeme odsutnosti djeteta svih radnih dana u mjesecu, izvan razloga navedenih u stavku 
1. ovog članka, roditeljima/korisnicima usluge umanjuje se iznos učešća u ekonomskoj cijeni 
redovitog programa za 20%. 
 Olakšicu iz ovog stavka roditelji/korisnici mogu koristiti za najviše četiri mjeseca (bilo koja) 
u kalendarskoj godini. 
 Za dane izostanka djeteta zbog povrede za vrijeme boravka u Vrtiću, roditelj/korisnik se u 
potpunosti oslobađa plaćanja utvrđenog učešća. 
 Radi ostvarivanja olakšica iz prethodnih stavaka roditelj/korisnik je u obvezi Vrtiću dostaviti 
pisanu zamolbu i odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje pravo na olakšicu. 
 U posebnim slučajevima teške bolesti djeteta i/ili članova obitelji, smrtnim slučajevima u 
obitelji djeteta, kao i drugim uvjetima koji nastanu zbog otežane socijalne situacije u obitelji djeteta 
 Upravno vijeće Vrtića može umanjiti cijenu usluge. 
 Dječji vrtić radi u pravilu pet dana u tjednu, osim blagdanom/praznikom. 
 

Članak 9. 
 Roditelji/korisnici su dužni Vrtiću u roku od 8 dana od nastanka prijaviti svaku promjenu 
okolnosti koje bi mogle utjecati na visinu ili prestanak sufinanciranja. 
 U slučaju da roditelji/korisnici u roku iz stavka 1. ovog članka ne prijave promjenu okolnosti 
koje su utjecale na sufinanciranje, isti su dužni nadoknaditi nastalu štetu. 
 
KRAĆI PROGRAMI 
 

Članak 10. 
 Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije 
polaska u osnovnu školu, a koja nisu bila uključena u nijedan oblik predškolskog programa. Trajanje 
programa je sukladno Državnom pedagoškom standardu (250 sati). 
 Ekonomska cijena iznosi godišnje 133,00 eura. 
 Program se sufinancira iz proračuna Općine Breznica i dio Ministarstva znanosti i 
obrazovanja. 
 Ukoliko dijete polaznik programa koristi vrtićki obrok roditelj/korisnik podmiruje troškove 
prehrane, a koje utvrđuje Upravno vijeće Vrtića. 
 Program ranog učenja stranog jezika provodi se prema kalendaru za školsku godinu (u periodu 
od 1. rujna do 15. lipnja) u ukupnom trajanju godišnje 70 školskih sati. 
 Cijenu programa od 20,00 eura mjesečno u potpunosti financiraju roditelji/korisnici. 
 Kraći glazbeno-folklorni program provodi se deset mjeseci. Cijenu programa od 20,00 eura 
mjesečno u potpunosti financiraju roditelji/korisnici. 
 Program proslave dječjih rođendana u trajanju od 2 sata za polaznike Vrtića naplaćuje se 
ovisno o broju djece a prema cijenama koje utvrđuje Upravno vijeće Vrtića. 
 Vjerski program i drugi višednevno razvojno orijentirane i socijalizacijske programe 
predškolskog odgoja (izleti, predstave, tečajevi, škole plesa, plivanja, ljetovanja, zimovanja i sl.) 
naplaćuju se prema stvarnim troškovima. 
 
 
 
 
 



NAČIN UPISA I OSTVARIVANJA PREDNOSTI UPISA DJETETA U PROGRAM 
 

Članak 11. 
 Upis djece u programe dječjeg vrtića provodi se prema Planu i mjerilima upisa što ga za svaku 
pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Bisag uz prethodnu suglasnost 
Općinskog vijeća Općine Breznica. 
 Zahtjevi za upis se podnose i rješavaju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece u Vrtić. 
 Ukoliko Vrtić bude u mogućnosti prema Planu upisa upisati svu prijavljenu djecu neće se 
primjenjivati metoda bodovanja za ostvarivanje prednosti pri upisu. U slučaju da nakon provedenog 
upisa ostane slobodnih mjesta prema Planu upisa, upisi će se tijekom pedagoške godine vršiti prema 
redoslijedu zaprimljenih zahtjeva do popunjenja kapaciteta. 

Prednost pri upisu u redoviti program imaju prvo djeca s prebivalištem na području Općine 
Breznica čija oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Breznica (osim za dijete koje nema 
oba roditelja), a zatim djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života. 
 Mjesto stanovanja (prebivalište) roditelji/korisnici dokazuju fotokopijom osobne iskaznice ili 
potvrdom nadležne policijske uprave o mjestu prebivališta. 
 Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu upisati, primjenjivat će se metoda bodovanja kojom 
se za svaku utvrđenu prednost ostvaruje određen broj bodova, uz prilaganje odgovarajuće 
dokumentacije kojom se pojedina prednost dokazuje: 

 dijete oba zaposlena roditelja – 5, 
 dijete branitelja invalida – 5, 
 dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – 5, 
 dijete samohranog roditelja ili jednoroditeljske obitelji – 4, 
 dijete s utvrđenim teškoćama u razvoju – 4, 
 dijete iz obitelji s troje ili više djece – 3, 
 dijete uzeto na uzdržavanje ili iz udomiteljske obitelji – 3, 
 dijete osobe s invaliditetom – 3, 
 dijete čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći – 2, 
 dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – 1. 

 
 Ukoliko više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu utvrđuje Povjerenstvo za 
upis djece dječjeg vrtića, pri čemu pravo prvenstva upisa ima dijete koje je starije prema datumu 
rođenja. 
 Ukoliko je dijete ispisano tijekom pedagoške godine, ponovni upis djeteta moguć je ako je do 
ispisa došlo zbog opravdanih razloga (učestalo pobolijevanje djeteta, prestanak radnog odnosa oba 
roditelja, teško oboljelog roditelja/ korisnika, teške socijalne prilike ili neka druga teška okolnost) a 
prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe ima u nekoj od ustrojenih 
skupina slobodnih mjesta. 
 O ponovnom upisu uz predočenje traženog dokaza odlučuje Upravno vijeće. 
 
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA I NAPLATA PROGRAMA 
 

Članak 12. 
 Vrtić s roditeljima/korisnicima usluga redovitog cjelodnevnog desetosatnog programa 
zaključuje ugovor na neodređeno. 
 Ugovorom se definiraju prava i obveze ugovornih strana, mjesečni iznos cijene usluge koju 
podmiruje roditelj/korisnik usluge, rokovi plaćanja, prava i obveze ugovornih strana u slučaju 
nepridržavanja odredbi ugovora. 
 Roditelj/korisnik može raskinuti ugovor podnošenjem zahtjeva za ispis najmanje 30 dana prije 
ispisa. 



 Davatelj usluge može raskinuti ugovor u slučaju neplaćanja računa Vrtića 60 dana od dana 
nastanka obveze i u slučaju kršenja Pravilnika o ostvarivanju prava i obveza roditelja/korisnika 
Vrtića. Otkazni rok je sedam dana od dana raskida ugovora. 
 

Članak 13. 
 Roditelji/korisnici usluga naplatu usluga vrše na žiro-račun Vrtića do 5-tog u mjesecu za 
prethodni mjesec. 
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 14. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni, mjerilima i financiranju 
programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 3/19, 58/19, 
85/19, 87/20 i 120/22).  
  

Članak 15. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Varaždinske 
županije”, a primjenjuje se od 01.03.2023. godine. 
 
 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
                Tomislav Ledinski 


