
Na temelju članka 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine broj 
10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Pašman (Službeni glasnik Općine 
Pašman 1/21), Općinsko vijeće Općine Pašman na 3. sjednici održanoj dana _________, 
donosi 

 

ODLUKU  

o mjerilima na naplatu usluga Dječjeg vrtića „Otok Pašman“ 

od roditelja-korisnika usluga 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Otok Pašman“ (u 
daljnjem tekstu Dječji vrtić) od roditelja-korisnika usluga. 

Članak 2. 

Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi 
(u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem: 

- redovitog programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi 
djece predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program) 

- programa predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu 

Članak 3. 

Prioritete prilikom upisa u programe predškolske ustanove imaju djeca s prebivalištem na 
području Općine Pašman. 

Iznimno, ako su zadovoljene potrebe djece s prebivalištem na području Općine Pašman, 
predškolska ustanova može upisivati i djecu koja nemaju prebivalište na području Općine 
Pašman. 

Članak 4. 

Roditelj djeteta korisnika usluga s prebivalištem na području Općine Pašman dužan je 
sudjelovati u cijeni programa Dječjeg vrtića koje ostvaruje njegovo dijete ovisno o vrsti i 
trajanju programa, kako slijedi: 

Redni  
broj 

                  VRSTA PROGRAMA Iznos sudjelovanja za 
djecu korisnike s 
prebivalištem na 
području Općine Pašman 
 

Iznos  
sudjelovanja za djecu 
korisnike s 
prebivalištem izvan 
područja Općine Pašman 

1. desetosatni jaslički program              700,00 kn         1.000,00 kn 
2. desetosatni vrtićki program              600,00 kn            900,00 kn 
3. petosatni vrtićki program              300,00 kn            450,00 kn 
4. program predškole (2 sata dnevno)                  0,00 kn                0,00 kn 

 



Roditelji s više djece ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa i to: 

- za drugo dijete iz iste obitelji upisano u program umanjenje cijene usluga je 30%, 
- za treće i svako slijedeće dijete roditelji su oslobođeni plaćanja usluga 
- za dijete osobe koja je ratni ili civilni invalid Domovinskog rata iznad 50% oštećenja 

umanjenje cijene usluga je 50%.  
- u posebnim slučajevima teže bolesti i/ili članova obitelji, smrtnim slučajevima u 

obitelji djeteta, kao i drugim uvjetima koji nastanu zbog otežane socijalne situacije u 
obitelji djeteta Upravno vijeće Dječjeg vrtića može umanjiti cijenu usluga ili 
obveznika osloboditi plaćanja cijene usluga. 

- za dijete koje zbog bolesti ne koristi program vrtića i to preko 30 dana umanjenje 
cijene usluga je 50% za odabrani program 

- za dijete koje zbog bolesti ne koristi program 8 dana i više zaredom umanjenje cijene 
usluga je 20% za odabrani program, samo uz predočenje ispričnice od nadležnog 
liječnika koju je roditelj dužan dostaviti vrtiću do zadnjeg dana u mjesecu. 

 

Članak 5. 

Program predškole namijenjen je djeci u godini prije polaska u školu na području Općine 
Pašman koja nisu obuhvaćena nekim od organiziranih oblika predškolskog odgoja i naobrazbe 
te je za roditelje korisnike usluga besplatan. 

                                                              Članak 6. 

Roditelji djeteta korisnika usluga dječjeg vrtića dužni su sudjelovanje u cijeni programa vrtića 
uplatiti na žiro-račun dječjeg vrtića, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec. 

Članak 7. 

Dječji vrtić i roditelj djeteta korisnika usluga sklapaju ugovor o neposrednim pravima i 
obvezama u skladu s odredbama ove Odluke te općeg akta dječjeg vrtića. 

Članak 8. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za naplatu usluga 
Dječjeg vrtića „Otok Pašman“ od roditelja korisnika usluga KLASA: 021-05/18-01/8 
URBROJ: 2198/17-18-13 objavljena u Službenom glasniku Općine Pašman“ br.4/18 od 11. 
lipnja 2018. godine. 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Pašman“. 

KLASA: 021-05/21-50/06 
UR.BROJ: 2198/17-01/01-21-3 
Pašman,   

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 
 

Predsjednik 
Šime Jureško 


	OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN

