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Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 57/22) i odredbe članka 33. Statuta Općine Jelsa („Službeni 
glasnik Općine Jelsa“, broj 3/21) Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj IX. sjednici održanoj dana 14. 
listopada 2022. godine d o n o s i   
 

O D L U K U  

o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića „Jelsa“ 

 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Jelsa“ (u daljnjem tekstu: Vrtić) od 
roditelja – korisnika usluga. 
(2) Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se i na skrbnike djece koja pohađaju Vrtić. 
Općina Jelsa kao osnivač osigurava sredstva za rad Vrtića.  
 

II. PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA 
Članak 2. 

(1) Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi (u 
daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa:  
- redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i 
predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program),  
- programa za darovitu djecu rane i predškolske dobi,  
- programa za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,  
- programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina,  
- programa predškole.  
(2) Vrtić može, pored programa iz stavka 1. ovoga članka, izvoditi i:  
- programe ranog učenja stranih jezika te umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja (u daljnjem 
tekstu: kraći programi),  
- dodatne specifične sadržaje (sportske, umjetničke i druge sadržaje) u okviru redovitog programa iz stavka 1. 
podstavka 1. ovoga članka,  
- druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja. 
 

Članak 3. 

(1) Program predškolskog odgoja u Vrtiću ostvaruje se u petodnevnom radnom tjednu kao: 
 
REDOVITI PROGRAM 

 5,5 – satni program (2 obroka: marenda i užina) 
 7 – satni program (3 obroka: marenda, ručak i užina) 
 8 – satni program (3 obroka: marenda, ručak i užina) 
 8,5 – satni jaslički program (4 obroka: zajutrak, marenda, ručak i užina) 
 10 – satni jaslički program (4 obroka: marenda, užina, ručak i užina) 

 
(2) Program predškole se organizira u trajanju i prema rasporedu utvrđenom godišnjim planom i programom 
rada Vrtića. 
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(3) Ostali programi ove Odluke se provode u trajanju i prema rasporedu utvrđenom godišnjim planom i 
programom rada Vrtića te u zavisnosti od interesa roditelja za pojedini program. 

 
 

III. MJERILA ZA NAPLATU USLUGE 
 

Članak 4. 

(1) Sredstva za programe Vrtića osiguravaju se: 
- u proračunu Općine Jelsa 
- iz sredstava proračuna Županije 
- sudjelovanjem roditelja u financiranju dijela ekonomske cijene programa 
- sufinanciranjem iz Državnog proračuna za  

 djecu s poteškoćama u razvoju 
 djecu pred polazak u školu 
 darovitu djecu 
 djecu nacionalnih manjina 

 

Članak 5. 

(1) Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ove Odluke, puna ekonomska cijena programa Vrtića utvrđuje 
se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog broja korisnika usluga programa, a iznos 
se određuje posebnom Odlukom o ekonomskoj cijeni programa za pedagošku godinu koju donosi Upravno 
vijeće Vrtića. 
(2) Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrđene Državnim 
pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i to: 

1. Izdatke za zaposlenike: 
 brutto plaće 
 naknade i materijalna prava radnika 

2. Prehranu djece 
3. Uvjete boravka djece: 

 materijalne izdatke 
 energiju i komunalije 
 tekuće održavanje objekta i opreme 

4. Nabavu namještaja i opreme 
5. Nabavu sitnog inventara  

 

Članak 6. 

(1) Roditelj – korisnik usluga sudjeluje u cijeni usluga Vrtića kako slijedi: 
 Upisnina – 120,00 kuna 
 5,5 – satni program (2 obroka) – 372,00 kuna 
 7 – satni program (3 obroka) – 528,00 kuna 
 8 – satni program (3 obroka) – 588,00 kuna 
 8,5 – satni jaslički program (4 obroka) – 612,00 kuna 
 10 – satni jaslički program (4 obroka) – 636,00 kuna 

 

Članak 7. 

(1) Troškovi programa za djecu koja nisu sa područja Općine Jelsa, a imaju prebivalište na području Grada 
Hvara odnosno u mjestu Sveta Nedjelja, plaćaju se u punoj ekonomskoj cijeni umanjenoj za participaciju 
roditelja, sukladno cjeniku Vrtića za djecu sa prebivalištem na području Općine Jelsa, a temeljem sporazuma 
o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja između Grada Hvara i Općine Jelsa. 
 

Članak 8. 

(1) Roditelj – korisnik usluga uplaćuje mjesečnu cijenu usluga na žiro–račun Vrtića. 
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Članak 9. 

(1) Vrtić obračunava sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga Vrtića na 
temelju mjesečnih evidencija o prisutnosti djece u Vrtiću. 
(2) Na temelju obračuna iz stavka 1. ovog članka Vrtić dostavlja račun svakom roditelju – korisniku usluga 
najkasnije do 10-og dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. 
(3) Roditelj – korisnik usluga dužan je platiti sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Vrtića na temelju 
računa iz stavka 1. ovog članka najkasnije do 20-og u tekućem mjesecu. 
 

Članak 10. 

(1) Roditelj – korisnik usluga ima pravo na umanjenje plaćanja mjesečne cijene usluga Vrtića u slijedećim 
slučajevima: 
 

1) Ako dijete ne koristi usluge zbog bolesti 15 dana u kontinuitetu, iznos sudjelovanja u mjesečnoj 
cijeni usluga Vrtića umanjuje se za 25 % (OBAVEZNO - potvrdom liječnika koja se predaje odgojitelju 
prilikom dolaska u Vrtić, kojom se dokazuje pravo na umanjenu cijenu plaćanja). 
 
2) Ako dijete ne koristi usluge zbog bolesti u kontinuitetu 30 dana u mjesecu, iznos sudjelovanja u 
mjesečnoj cijeni usluga Vrtića umanjuje se za 50 % (OBAVEZNO - potvrdom liječnika koja se predaje 
odgojitelju prilikom dolaska u Vrtić, kojom se dokazuje pravo na umanjenu cijenu plaćanja). 
 
3) Ako dijete ne koristi usluge tijekom srpnja i kolovoza, ne plaća se usluga Vrtića za srpanj i kolovoz 
(pravovremenim popunjavanjem i potpisivanjem anketnog listića u lipnju o potrebi korištenja usluga 
tijekom srpnja i kolovoza). 
 
4) U kolovozu, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Vrtića umanjuje se za 10 % zbog pripreme 
i uređenja prostorija Vrtića za novu pedagošku godinu, kada je Vrtić zatvoren u zadnjem tjednu 
kolovoza (zadnjih pet (5) radnih dana).  
 
5) Ako dijete boravi u Vrtiću najviše do četiri (4) sata dnevno zbog opservacije i utvrđivanja teškoća u 
njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Vrtića umanjuje se za 40%. 

 

(2) O izostanku djeteta iz Vrtića tijekom mjeseca, roditelji – korisnici usluga su dužni obavijestiti Vrtić do kraja 
tekućeg mjeseca. 
(3) Za dijete koje ne pohađa Vrtić, a nema opravdani razlog (liječnička potvrda) plaća se puna mjesečna cijena 
programa. 
 

Članak 11. 

(1) Roditelji – korisnici usluga sa više djece koja istovremeno pohađaju Vrtić, imaju pravo na umanjeno 
sudjelovanje u cijeni Programa i to: 
 

1) Za drugo dijete u Vrtiću – 20 % umanjeno od utvrđenog iznosa programa. 
2) Za treće i više djece u koja istovremeno pohađaju Vrtić, roditelji se oslobađaju sudjelovanja u cijeni 

programa. 
(3) Roditelji – korisnici usluga sa troje i više djece oslobađaju se plaćanja 50% cijene Programa bez 

obzira da li su starija djeca polaznici Vrtića ukoliko najstarije dijete ima manje od 15 godina.  
(4) Troškovi sudjelovanja u Programu za treće i više djece sukladno ovoj Odluci podmiruju se iz 

Proračuna Općine Jelsa.  
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Članak 12. 

(1) Vrtić ima pravo otkazati pružanje usluga korisniku usluga koji 3 mjeseca uzastopce ne plati iznos 
sudjelovanja. 
(2) Vrtić može otkazati pružanje usluga korisniku usluga u sljedećim slučajevima: 

1) nemarnog i neodgovornog odnosa korisnika usluga prema predškolskoj ustanovi (kao npr: 
nepoštivanje kućnog reda, neplaćanja iznosa sudjelovanja u cijeni programa)  
2) ako u roku od 3 mjeseca od početka pohađanja Vrtića, stručna služba Vrtića ocijeni da dijete nije 
spremno biti uključeno u redoviti program, odnosno utvrdi poteškoće u razvoju kod djeteta, a nema 
mogućnosti smještaja u posebne skupine. 

 

Članak 13. 

(1) Vrtić zadržava pravo naplate nepodmirenih potraživanja putem suda. 
 

Članak 14. 

(1) Ako korisnik usluga ispisuje dijete iz Vrtića, dužan je o tome obavijestiti Vrtić pisanim putem najkasnije 15 
dana prije ispisa, te podmiriti svoja zaostala dugovanja. 
 
 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 15. 

(1) Međusobna prava i obveze, Vrtić i roditelj – korisnik usluga uredit će posebnim Ugovorom o neposrednim 
pravima i obvezama u ostvarivanju programa Dječjeg vrtića i jaslica. 
 

Članak 16. 

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje cijena usluga Dječjeg 
vrtića „Jelsa“ („Službeni glasnik Općine Jelsa“ broj 15/21). 
 
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Jelsa“ , a 
primjenjuje se od 01. studenog 2022. godine. 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 
OPĆINA JELSA  

Općinsko vijeće  
 
 
 

KLASA:  601-02/22-01/12 
URBROJ: 2181-26-22-2                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća 
Jelsa, 14. listopada 2022. g.                                                                         Jure Gurdulić, dipl.oec.     
                


