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Na temelju čl. 48. st. 4. Zakona o predškolskołn odgoju i obrazovanju (NN 1 0/97, 1 07/07, 94/13i 98/19) i čl. 28. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općinc Marina broj 05/21) Općinskovijeće Općine Marina na svojoj 32. sjednici održanoj dana 18.03.2021. godinc, donijclojc

ODLUKU

o utvrdivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića MARINA od

roditelja/skrbnika, korisnika usluga

1 OPĆE ODREDBE

čl. l.
(l) Ovom Odlukom se utvrđuju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića MARINA (u

daljnjem tekstu: Vrtić) od roditelja korisnika usluga.
(2) Vrtić obavlja svoju djelatnost na području Općine Marina kao javna ustanova čiji je

osnivač Općina Marina.
(3) Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje na odgovarajući način se primjenjuju

i na skrbnike djece koja pohađaju (Vrtić).

11 PROGRAMI RANOG 1 PREDŠKOLSKOG ODGOJA 1 OBRAZOVANJA

čl. 2.

U Vrtiću se ostvaruju sljedeći programi:

REDOVITI 10-SATNI PROGRAM ZA DJECU VRTIČKE DOBI
REDOVITI 6-SATNI PROGRAM ZA DJECU VRTIČKE DOBI

REDOVITI 10-SATNI PROGRAM ZA DJECU JASLIČKE DOBI

POSEBNI PROGRAMI

111 MJERILA ZA NAPLATU USLUGE

čl. 3.

(l) Osnova za utvrđivanje potrebnih sredstava za djelatnost ranog i predškolskog odgoja i

obrazovanja djece ranc i predškolske dobi u Vrtiću utvrduje se u visini ukupnih

godišnjih rashoda i prihoda na temelju procijenjenog godišnjeg broja korisnika usluga

za kalendarsku godinu.

(2) Ekonomska cijena koja se na taj način utvrđuje obuhvaća rashode koji su definirani

Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i stvarne rashode
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provedbe svakog pąjedinog programa (nepredvideni rashodi i dr., osim izgradnje novih

objekata).

(3) Visinu ekonomske cijene usluga VltiĆu utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog

Upravnog vijeća Vrtića.

rv PRAVO NA POMOĆ U SU/FINANCIRANJU CIJENE USLUGE KOJI SNOSE

RODITELJI/SKRBNICI - KORISNICI USLUGA

čl. 4.

(1) Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u Vrtiću na području Općine Marina

mogu ostvariti djeca s prebivalištem na području Općine Marina, čiji je barem jedan

zakonski staratelj hrvatski državljanin, s prebivalištem na području Općine Marina.

(2) Korisnici usluga su obvezni svaku promjenu prebivališta ODMAH prijaviti.

čl. 5.

U slučaju nepopunjenosti kapaciteta, u Vrtić se mogu upisati i djeca čiji roditelji imaju

prebivalište izvan područja Općine Marina. Roditelji/skrbnici plaćaju punu ekonomsku cijenu

usluge za program u koji se dijete upisuje, ako uz prijavu ne priloži suglasnost nadležnog tijela

jedinice lokalne samouprave na čijem području ima prebivalište da će snositi troškove

programa umanjene za sudjelovanje roditelja/skrbnika za to dijete.

čl. 6.

Roditelj/skrbnik koji koristi usluge Vrtića sudjeluje u plaćanju u iznosu od 30% od utvrđene

ekonomske cijene programa, a do pune ekonomske Cijene troškove će snositi Općina Marina.

čl. 7.

U Vrtiću su integrirana djeca s teškoćama u razvoju. Roditelji/skrbnici sudjeluju u plaćanju u

iznosu od 30 % od utvrđene ekonomske cijene za ukupan broj sati boravka djeteta u vrtiću koji

utvrđuje stručna služba Vrtića uvažavajući potrebe i mogućnosti djece s teškoćama i njihovih

roditelj a/skrbnika.

čl. 8.

Povoljnije uvjete plaćanja usluga Vrtića imaju sljedeći korisnici:

RODITELJI/SKRBNICI S VIŠE DJECE U VRTIĆU

a) za drugo dijete u Dječjem vrtiću sudjelovanje se umanjuje za 50% od utvrđenog iznosa

b) za treće dijete u vrtiću (ako sva djeca trenutno borave u vrtiću) korisnik usluga se u

cijelosti oslobađa plaćanja utvrđenog iznosa.

DJECA POGINULIH 1 NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA 1 CIVILNIH

ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA - korisnik se u cijelosti oslobađa utvrđenog

iznosa.
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DJECA DOMOVINSKOG S 100% stupnjem
invnli(lnosti korisnik se cijelosti oslobađa sudjelovanja Il ci,jeni programa,
predočenie rješenja ovlnštene kołnisijc „a vrdivanjc invalidnosti,
DJECA ALIDA DOMOVINSKOG lłĂȚĂ S UTVIłî)î1NîM
invalidnosti (DI) 20% 99% - kotisniku usluga sc cijcna programa umanjuje za 50%

ułnanienje od utvrdenog iznosa, prcdočcn.jc Ujcšcnja ovlaătcnc komigi.jc za

utviîtivanje invaliditeta.
DJECA RODITELJA/SKRBNIKA JEDNOG 01) PRAVA U SUSTAVU

SOCIJALNE SKIłlțI- korisnik usluga sc za korištcnjc programa oslobađa od

sudjelovanja u cijelosti, na tełnelju Rješenja Centra za socijalnu skrb Trogir.

ČETVRTO 1 SVAKO SL.JEI)EČL U OBITEL.JI korisnik usluga se za

korištenje prograłna oslobada od sudjelovanja u cijelosti ukoliko su sva djeca

malodobna.

DIJETE SAMOIIR \NOG RODITELJA - DIJETE IZ NEPOTPUNEOBITEL.JT

roditelj koji ne živi u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, a drugi roditelj nije živ,

proglašenje unłrlinł, potpuno je lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb

ili nije poznat, oslobada sc sudjelovanja u cijeni programa u cijelosti.

DIJETE KOJE PREKO 30 DANA NE KORISTI USLUGE VRTIĆA U

POSEBNIM SLUČAJEVIMA (RADI BOLESTI, BOLESTI

RODITELJA/SKRBNIKA, SMRTNOG SLUČAJA U OBITELJI, GODIŠNJEG

ODMORA RODITELJA ILI POSEBNIH UVJETA UZROKOVANIH OTEŽANOM

SOCIJALNOM SITUACIJOM IJ OBITELJI) sudjelovanje u cijeni programa

umanjuje se za 30%.

čl. 9.

U svrhu ostvarivanja prava iz ove Odluke korisnici su dužni podnijeti pismeni zahtjev

Upravnom vijeću uz predočenje dokaza, osim u slučaju izostanka duljem od 30 dana u kojem

slučaju o ostvarivanju prava odlučuje ravnatelj na temelju evidencije prisutnosti i ostalih

dokaza.

čl. 10.

(l) U slučaju da se zbog izvanrednih situacija uzrokovanih elementarnim nepogodama,

građevinskim radovima u trajanju dužem od mjesec dana objekti u kojem pohađa dijete

program privremeno zatvori ili u slučaju kada se zbog organizacije rada objekt u kojem

je upisano dijete privremeno zatvori, a nije osigurano privremeno pohadanje i smještaj

djeteta u drugim objektima Vrtića, roditelji ne plaćaju usluge Vrtića u razdoblju trajanja

navedenih okolnosti.

(2) Postojanje okolnosti kojima se ostvaruju prava na sufinanciranje iz st. l. ovog članka

utvrđuje Upravno Vrtića.

čl. Il

(l) Cijena usluga je prihod Vrtića i uplaćuje se na račun istog.

(2) Sredstva koja Vrtić prikupi od uplata roditelja/skrbnika na ime sudjelovanja u cijeni

programa koriste sc za pokriće ostalih Inater(jalnih troškova u Vrtiću (hrana, didaktička
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sredstva, potrošni tnnteîâinl za djecu, energija, voda, održavanje sanitarno higije.tîfll<ill

uvjetn i sl.)

čl. 12.

(l) Roditelii/skrbniei su dužni na irnc •udiclovan.ia vi cijeni programa uplatiti na račun

vflića, najkasnije do 15, u tekućcnł nvicsccu za prethodni mjcscc,
(2) Ako roditelj/skrbnik ne izvłši obvezu plaćanja provest Ćc se poqtupak gukladno

Ptnceduri naplate prihoda I)icč.ieg vrtića MAR INA.
(3) Vilić Će takoder otkažnti uslugu roditelju/skrbniku č(ic (lijete ižoqtanc, a roditelj o

razlogu imstanka ne izvijesti u roku od dana od početka izbivanja.

V 1łšNE 1 PRIJELAZNE

čl. 13.

Vrtić u skladu s odredbanna ovc Odluke, s roditeljinła skrbnicima zaključuje ugovor u kojemu

se definiraju prava i obvczc ugovornih strana, mjesečni iznos cijcnc uslugc i rokovi plaćanja.

prava i obveze ugovomih strana u slučaju nepodmircnja odredbi ugovora.

čl. 14.

Roditelj/skrbnikje dužan obavijestiti Vrtić o prekidu korištenja usluga najmanje 15 dana prije

prekida.

čl. 15.

Ova Odluka stupa na snagu osrnog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marina.

čl. 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti ODLUKA o utvrdivanju mjerila za naplatu

usluga Dječjeg vrtića „Marina" od roditelja/skrbnika, korisnika usluga (Klasa: 601-02/15-

20/03, Ur.broj: 2184-02-01/62-15-2) od 29.04,2015. godine.

KLASA: 601-02/21-20/03

UR.BROJ:2184/02-03/01-21-3

Marina, 18. ožujka 2021 , godine

OPĆINSKO VIJEĆE

OPČINE MARINA

Predsjednik

Općinskog Vijeća

Davor Radić

IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina UREDUJE: Načelnik Općine Marina — Odgovorni

urednik: Ante Mamut PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina


