
Sukladno članku 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, 

broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 18. Statuta Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke 

županije“, broj 23/09, 13/13, 8/18, 11/18, 9/21), Općinsko vijeće Općine Gradec na ___ sjednici 

održanoj ____, _______ 2021. godine, donijelo je  

ODLUKU 

O SUDJELOVANJU RODITELJA U POKRIĆU DIJELA 

TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU „DIN-DON“ GRADEC 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom propisuje se sudjelovanje roditelja sa prebivalištem na području Općine 

Gradec (dalje: Roditelji) u pokriću dijela troškova organiziranog odgoja i naobrazbe za djecu 

predškolske dobi u Dječjem vrtiću „DIN-DON“ Gradec te oblici i kriteriji oslobađanja od 

plaćanja tih troškova. 

Članak 2. 

Roditelji – korisnici usluga Dječjeg vrtića „DIN-DON“ Gradec sudjeluju u pokriću dijela 

troškova tih usluga u iznosu od 800,00 kuna mjesečno za jedno dijete. 

Članak 3. 

Roditelji koji u Dječjem vrtiću imaju istovremeno smješteno dvoje djece, za drugo dijete 

plaćaju iznos 600,00 kuna. 

Roditelji koji u Dječjem vrtiću imaju istovremeno smješteno troje ili više djece, za treće i svako 

sljedeće dijete smještaj u vrtiću je besplatan. 

Članak 4. 

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog dopusta roditelja ili zbog 

bolesti djeteta, uslijed čega dijete nije smješteno u Dječjem vrtiću pola mjeseca ili više, plaća 

se 50% iznosa propisanih članicima 2. i 3. ove Odluke.  

Ako dijete nije prisutno u Dječjem vrtiću niti jedan dan u mjesecu, roditelj snosi trošak pričuve 

u iznosu od 50% iznosa propisanih člancima 2. i 3. ove Odluke. 

Radi dokazivanja prava iz stavka 1. ovog članka roditelji su obvezni predočiti presliku rješenja 

ili potvrdu poslodavca o korištenju godišnjeg odmora (plaćenog ili neplaćenog), odnosno 

potvrdu liječnika o bolesti djeteta. 

Za potrebe ove odluke pojam „mjesec“ označava broj radnih dana u kalendarskom mjesecu, a 

pojam „pola mjeseca“ polovicu radnih dana u kalendarskom mjesecu.  

 



Članak 5. 

Kada su djeca na organiziranom ljetovanju ili zimovanju u organizaciji Dječjeg vrtića, roditelji 

plaćaju smještaj za te dane u visini od 50% iznosa utvrđenog u člancima 2. i 3. ove Odluke. 

Članak 6. 

Roditelji čije dijete koristi samo minimalni program predškole ne plaćaju usluge vrtića. 

Članak 7. 

Roditelji – korisnici usluga Dječjeg vrtića koji nemaju prebivalište na području Općine Gradec 

obvezni su plaćati ekonomsku cijenu vrtića u punom iznosu. 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke 

županije__________________ i primjenjuje se za pedagošku godinu 2021/2022 pa nadalje. 

 

 


