
Na temelju članka 48. Stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („ Narodne novine“ 
broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 31. Statuta Općine Topusko („ Službeni vjesnik“ broj: 34/09, 

10/13, 48/13-pročišćeni tekst i 16/14 ) Općinsko vijeće Općine Topusko na 19. redovitoj sjednici 
održanoj 24. studenoga 2016. godine donijelo je 

O D L U K U 

o mjerilima za utvrđivanje naknade za usluge 

Dječjeg vrtića Topusko 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se mjerila za utvrđivanje naknade koju plaćaju roditelji ili 

posvojitelji za usluge Dječjeg vrtića Topusko. 

Članak 2. 

Roditelj ili posvojitelj na ime naknade za pružene usluge Dječjeg vrtića Topusko plaćaju 

mjesečno za svako dijete 500 kuna, osim kada ovom Odlukom nije drugačije određeno. 

Članak 3. 

Sudjelovanje roditelja ili posvojitelja djece uključenih u program dječjeg vrtića - u cijeni 

cjelodnevnog programa smanjuje se po osnovi dvoje djece, tako da za jedno dijete roditelj ili 
posvojitelj plaća 100% od iznosa iz članka 2. ove Odluke a za drugo dijete, plaća 75% od iznosa iz 
članka 2. ove Odluke za sve vrijeme korištenja vrtićkih usluga. 

Roditelji ili posvojitelji koji imaju troje i više malodobne djece koja nisu istovremeno 
korisnici usluga dječjeg vrtića ili neka od njih nisu niti koristila usluge dječjeg vrtića za treće i sljedeće 
dijete oslobađaju se plaćanja naknade iz članka 2. ove Odluke od dana dostave rodnih listova za 

malodobnu djecu. 
Roditelji ili posvojitelji koji imaju troje i više djece koja istovremeno koriste usluge dječjeg 

vrtića, oslobađaju se plaćanja naknade za usluge dječjeg vrtića. Kada jedno od troje djece prestane 
koristiti usluge dječjeg vrtića, roditelj ili posvojitelj za jedno od dvoje djece koja i dalje koriste usluge 
dječjeg vrtića plaća naknadu u iznosu 50% od naknade iz članka 2. ove Odluke 

Roditeljima ili posvojiteljima čije jedno ili dvoje djece koristi usluge dječjeg vrtića, naknada iz 

članka 2. ove Odluke umanjuje se dostavom rodnog lista za treće dijete i to od 1-og narednog mjeseca 
u odnosu na mjesec dostave rodnog lista, na način da se za prvo i drugo dijete plaća 50% od naknade iz 
članka 2. ove Odluke, a kada usluge dječjeg vrtića počne koristi i treće dijete obračun naknade vrši se 
sukladno stavku 3. ovog članka. 

Članak 4. 

Roditelju ili posvojitelju - invalidu Domovinskog rata, naknada za pružene usluge dječjeg 

vrtića, utvrđena člankom 2. i 3. ove Odluke, dodatno se umanjuje za stupanj invalidnosti. 

Članak 5. 

Mjesečna cijena programa koja je navedena u članku 2. ove Odluke fiksna je i ne ovisi o 
broju dana provedenih u dječjem vrtiću tijekom kalendarskog mjeseca. 

Dulji izostanak djeteta u vrtiću od mjesec dana roditelj ili posvojitelj je dužan unaprijed 
najaviti i opravdati i tada njegova uplata iznosi 40% mjesečne cijene iz članka 2. ove Odluke, što 

podmiruje troškove koji ne ovise o prisutnosti djeteta u dječjem vrtiću. 
Roditelji ili posvojitelji, korisnici usluga dječjeg vrtića mogu jednom, za vrijeme korištenja 

godišnjeg odmora, u tijeku kalendarske godine sudjelovati u cijeni programa u iznosu od 25% od 
utvrđenog mjesečnog iznosa iz članka 2. ove Odluke. 



Odredbe ovog članka primjenjuju se i na roditelje korisnike usluga čija se participacija 
utvrđuje sukladno članku 3. i 4. ove Odluke ukoliko su povoljnije u odnosu na utvrđene povlastice. 

Članak 6. 

Naknadu za usluge dječjeg vrtića roditelj ili posvojitelj uplaćuje na žiro račun dječjeg vrtića 
najkasnije do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec. 

Članak 7. 

Dječji vrtić će otkazati pružanje usluga roditelju ili posvojitelju koji ne izvrši obvezu plaćanja 

u roku 30 dana od dana dospijeća obveze, a potraživanje će se naplatiti iz položene akontacije uz otkaz 

Ugovora o korištenju vrtićkih usluga. 

Članak 8. 

Sudjelovanje roditelja ili posvojitelja u plaćanju cijene za korištenje dječjeg vrtića - prestaje 

danom ispisa djeteta iz vrtića, a isto se utvrđuje i regulira potpisom ispisnice. 

Članak 9. 

Dječji vrtić i roditelj ili posvojitelj djeteta koje je uključeno i upisano u program Dječjeg vrtića 
Topusko, sklapaju ugovor o međusobnim pravima i obvezama te istim, sukladno ovoj Odluci, utvrđuju 
visinu naknade i sredstvo osiguranja za njeno plaćanje u vidu novčanog iznosa koji odgovara utvrđenoj 

mjesečnoj naknadi. 
Uplaćeno sredstvo osiguranja vraća se roditelju ili posvojitelju po prestanku korištenja vrtićkih 

usluga ili se uračunava kao naknada za zadnju mjesečnu ratu. 

Članak 10. 

Danom stupanja na snagu Ove Odluke prestaje važiti Odluka o sudjelovanju roditelja u cijeni 
programa Dječjeg vrtića Topusko, ( „Službeni vjesnik“ broj: 2/99, 1/00, 3/02, 31/03 i 57/06). 

Ova Odluka objavit će se u „ Službenom vjesniku“ Općine Topusko i stupa na snagu 1. 
siječnja 2017. godine. 
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