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Predmet:  Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg 

vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika  
  - upućuje se 
 
 
 
 

Prihvaća se i utvrđuje nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga 
Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika te se sukladno odredbama članka 
33.Statuta Grada Buzeta (''Službene novine Grada Buzeta'' br.2/21. i 10/21.)  
dostavlja Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i prihvaćanje. 

 
Za obrazloženje predmetne točke te davanja odgovora na sjednici Gradskog 

vijeća Grada Buzeta zadužuje se gospođa Elena Grah Ciliga, pročelnica Upravnog 
odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta. 
 
 
          GRADONAČELNIK 

   Damir Kajin, v.r. 
 



            
REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA 
         GRAD BUZET 
Upravni odjel za opće poslove 
    društvene djelatnosti  
       i razvojne projekte 
KLASA:601-01/22-01/8 
URBROJ:2163-3-05-01-22-6 
Buzet, 26. srpnja 2022.                                                                                                 

 
       GRADONAČELNIKU  
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Predmet:  Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg 

vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika  
  - upućuje se 

 
 
  
 U privitku dostavljamo nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga 
Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika.  

O Nacrtu prijedloga ove Odluke provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom 
javnošću u trajanju od 24. lipnja 2022. godine do 24. srpnja 2022. godine. U 
postupku savjetovanja zaprimljena su očitovanja odnosno primjedbe i prijedlozi dvaju 
tijela: Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet i Odbora za kulturu, 
obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu politiku Gradskog vijeća 
Grada Buzeta koje dostavljamo u privitku. Analiza primjedbi i dostavljenih mišljenja 
objavljeni su u obrascu Izvješća o provedenom savjetovanju. 

Prihvaćeni prijedlozi uključeni su u nacrt prijedloga predmetne Odluke.    
 Molimo gradonačelnika da razmotri nacrt prijedloga predmetne Odluke te istu  
uputi Gradskome vijeću Grada Buzeta na razmatranje i prihvaćanje.  
 
        
                PROČELNICA 
           Elena Grah Ciliga, v.r. 
          
 
U privitku: 

1. nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet 
od roditelja-korisnika s Obrazloženjem 

2. Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću  
3. Ispunjen Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta dostavljen od 

strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet 
4. Zaključci Odbora za kulturu, obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu 

politiku 
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Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne 
novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Odluke o utvrđivanju mjerila za 
osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i 
obrazovanja u Istarskoj županiji (Službene novine Istarske županije 16/2016) i članka 19. 
Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 2/21 i 10/21) Gradsko vijeće 
Grada Buzeta, na sjednici _______2022. godine, donijelo je 

  

ODLUKU 

o mjerilima za naplatu usluga  

Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika usluga 

 

 I. OPĆA ODREDBA 

 

Članak 1. 

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

(2) Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje na odgovarajući se način primjenjuju 
i na skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić. 

 

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 10-satnog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i 
unaprjeđenja zdravlja djece i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su 
prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima (u 
daljnjem tekstu: redoviti program),  
– programa predškole. 
 
(2) Program predškole organizira se u trajanju i prema rasporedu utvrđenom godišnjim 
planom i programom rada Dječjeg vrtića i kurikulumom. 
 
(3) Dječji 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. 
 
(4) Programi iz stavka 3. ovog članka provode se u trajanju i prema rasporedu utvrđenom 
godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića i kurikulumom te u zavisnosti od 
interesa roditelja za pojedini program. 
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III. MJERILA ZA NAPLATU USLUGE 

 

Članak 3. 

(1) Puna mjesečna cijena programa – ekonomska cijena programa predškolskog odgoja i 
obrazovanja (u daljnjem tekstu: ekonomska cijena) za obavljanje usluga programa iz 
članka 2. stavka 1. alineje 1. ove Odluke obuhvaća sljedeće vrste troškova: 

1. Izdatke za radnike, i to: 

- bruto plaće, 

- naknade i materijalna prava radnika, 

2. Prehranu djece, 

3. Uvjete boravka djece, i to: 

- materijalne izdatke, 

- energiju i komunalije, 

- tekuće održavanje objekta i opreme, 

4. Nabavu namještaja i opreme, 

5. Nabavu sitnog materijala. 

(2) U troškove za obračun ekonomske cijene iz stavka 1. ovog članka nisu uključeni 
troškovi realizacije posebnih projekata financiranih iz fondova Europske unije u iznosu 
sufinanciranja od strane Europske unije, troškovi  investicija veći od 100.000,00 kuna te 
troškovi povremenih izleta i drugih programa koji su financirani isključivo uplatama roditelja 
polaznika i donacijama. 

 

Članak 4. 

(1) Ekonomsku cijenu programa predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđuje 
predstavničko tijelo na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića najkasnije do 30. lipnja za 
tekuću godinu. 

(2) Ekonomska cijena Dječjeg vrtića (EC) izračunava se na temelju usvojenog financijskog 
plana za tekuću godinu važećeg u trenutku izračuna ekonomske cijene Dječjeg vrtića (FP) 
i broja upisane djece koja u tekućoj pedagoškoj godini polaze Dječji vrtić (BD), prema 
formuli EC=FP:BD:11. 

 

Članak 5. 

(1) Roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na području Grada Buzeta, u ekonomskoj 
cijeni  Dječjeg vrtića sudjeluje u iznosu do najviše 40% utvrđene ekonomske cijene. 

(2) Zaključak o iznosu mjesečnog sudjelovanja roditelja-korisnika usluga koji ima 
prebivalište na području Grada Buzeta, u ekonomskoj cijeni  Dječjeg vrtića (cijenu vrtića 
koju plaća roditelj – korisnik usluga) na temelju ekonomske cijene iz članka 4. a sukladno 
omjeru iz stavka 1. ovog članka donosi gradonačelnik na prijedlog upravnog vijeća u 
pravilu za svaku pedagošku godinu.  

(3) Zaključak iz stavka 2. ovog članka objavit će se u Službenim novinama Grada Buzeta. 

 

Članak 6. 

 (1)Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji nema prebivalište na području Grada Buzeta 
kao i roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji je strani državljanin, plaća punu ekonomsku 
cijenu programa iz članka 2. stavka 1. alineje 1. ove Odluke 
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(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, roditelj-korisnik usluga: 

         – koji ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave koja je sklopila 
ugovor o međusobnim pravima i obvezama s Gradom Buzetom, sudjeluje u cijeni usluga 
Dječjeg vrtića sukladno odluci predstavničkog tijela te jedinice lokalne samouprave 
(odnosno podmiruje razliku do pune ekonomske cijene), 

         – koji je strani državljanin s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj i živi 
na području Grada Buzeta, sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno odredbama 
ove Odluke koje se primjenjuju za roditelja-korisnika usluge koji ima prebivalište na 
području Grada Buzeta. 

  

Članak 7. 

(1)Za vrijeme neopravdane odsutnosti djeteta u proteklom mjesecu, roditelji/skrbnici dužni 
su platiti puni iznos za dane kada je dijete odsutno. 

(2) U tijeku kalendarske godine svako dijete ima pravo koristiti godišnji odmor (pravo na 
stjecanje godišnjeg odmora nakon 6 mjeseci boravka u dječjem vrtiću), u trajanju od 22 
radna dana, ali najviše u dva dijela. 

(3) Polaznici starijih skupina pravo korištenja godišnjeg odmora stječu od 1. siječnja do 30. 
lipnja u trajanju od 11 dana. 

(4) O korištenju godišnjeg odmora, roditelji odnosno skrbnici dužni su obavijestiti 
odgojiteljice barem 3 dana ranije, u protivnom se izostanak smatra neopravdanim. 

(5) Djeci koja tijekom pedagoške godine postaju školski obveznici prestaje pravo korištenja 
usluga Dječjeg vrtića 30. lipnja, a iznimno na zahtjev upućen Upravnom vijeću (do 15. 
lipnja), može se produžiti najkasnije do 31. srpnja. 

 

Članak 8. 

(1) Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području Grada 
Buzeta u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića, utvrđeno u smislu članka 5. ove 
Odluke, smanjuje se kako slijedi: 

a) roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni 
usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za drugo i svako sljedeće dijete za 20%, pod uvjetom 
da su djeca upisana u Dječji vrtić i da su članovi istog kućanstva, 

b) za samohranog roditelja - skrbnika, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga 
Dječjeg vrtića smanjuje se za 25% 

c) za roditelja – korisnika usluga za dijete s teškoćama u razvoju koje koristi uslugu 
Dječjeg vrtića temeljem rješenja nadležne službe u trajanju do 4 sata dnevno, iznos 
sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 50% 

d) kad dijete zbog bolesti ili oporavka nakon bolesti ne polazi Dječji vrtić u 
neprekidnom trajanju od minimalno 10 radnih dana, o čemu roditelj-korisnik usluga 
dostavlja liječničku potvrdu, iznos sudjelovanja roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića 
smanjuje se za 50% 

e) za vrijeme korištenja godišnjeg odmora djeteta u trajanju do najviše 22 radna 
dana tijekom pedagoške godine (ali najviše u dva dijela) iznos sudjelovanja u mjesečnoj 
cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 50% 

f) ukoliko dijete ne pohađa dječji vrtić uzastopno u srpnju i kolovozu, a od toga 22 
dana koristi godišnji odmor u cijelosti, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg 
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vrtića za prvi mjesec (srpanj) smanjuje se za 50 %, a za drugi mjesec (kolovoz) smanjuje 
se za 75%. 

(2) Roditelj-korisnik usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi na temelju rješenja 
nadležnog gradskog odjela, u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića sudjeluje sukladno 
Odluci o socijalnoj skrbi Gradskog vijeća Grada Buzeta kojom se uređuje socijalna skrb. 

 

Članak 9. 

U posebno opravdanim i izvanrednim slučajevima koji nisu regulirani ovom Odlukom 
ovlašćuje se upravno vijeće Dječjeg vrtića da prema posebnim zahtjevima roditelja 
korisnika usluga, odobri izostanak i/ili odredi visinu pružene usluge i mimo kriterija 
utvrđenih ovom Odlukom (teže i duže bolesti djeteta, ozbiljne obiteljske situacije i sl.).   

 

Članak 10. 

U slučajevima nastupa posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno 
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život 
i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarske 
aktivnosti ili uzrokuje gospodarsku štetu, zbog čega Dječji vrtić nije u mogućnosti pružati 
usluge smještaja djece, roditelji – korisnici bit će oslobođeni od naplate usluge.  

Zaključak o okolnostima i uvjetima iz stavka 1. ovog članka donosi gradonačelnik. 

 

Članak 11. 

Program predškole iz članka 2. stavka 2. ove Odluke je za roditelje-korisnike usluga koji 
imaju prebivalište na području Grada Buzeta, besplatan. 

 

Članak 12. 

Iznos mjesečnog sudjelovanja roditelja - korisnika usluga Dječjeg vrtića  Grada Buzeta za 
programe iz članka 2. stavka 3. ove Odluke donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku 
godinu uz prethodnu suglasnost gradonačelnika. 

 

  Članak 13. 

Roditelji – korisnici usluga obvezni su Dječjem vrtiću prijaviti i dokumentirati svaku 
promjenu koja utječe na utvrđivanje iznosa mjesečnog sudjelovanja u ekonomskoj cijeni. 

 

IV. NAPLATA USLUGE 

Članak 14. 

Roditelj-korisnik usluga plaća cijenu usluga Dječjeg vrtića na žiro račun Dječjeg vrtića. 

  

Članak 15. 

 (1) Dječji vrtić obračunava sudjelovanje roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj 
mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića na temelju mjesečnih očevidnika o prisustvu djece 
u Dječjem vrtiću. 

 (2)Na temelju obračuna iz stavka 1. ovoga članka Dječji vrtić dostavlja račun svakom 
roditelju-korisniku usluga najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. 
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(3)Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića dužan je platiti sudjelovanje u punoj mjesečnoj 
cijeni usluga Dječjeg vrtića na temelju računa iz stavka 2. ovoga članka najkasnije u roku 
od petnaest dana od primitka računa, u protivnom će se pokrenuti postupak prisilne 
naplate potraživanja, a u slučaju neplaćanja dospjelih obveza za dva mjeseca, pristupa se 
raskidu ugovora o pružanju usluga. 

   

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 16. 

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u odredbama ove 
Odluke korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski 
rod. 

Članak 17. 

Zadužuje se Dječji vrtić da u roku od 60 dana uskladi akte s ovom Odlukom.  

  

Članak 18. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada 
Buzeta”, a primjenjuje od 1. rujna 2022. godine. 

 

KLASA: 

URBROJ:  
Buzet,  

   

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

 
Predsjednik 

Gradskog vijeća 
Davor Prodan 
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O B R AZ L O Ž E NJ E 
prijedloga Odluke o mjerilima za 

naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika usluga 
 

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE  

Pravni temelj za donošenje Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet 

od roditelja-korisnika usluga predstavljaju članak 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju 

i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) (dalje u tekstu: 

Zakon), kojim je regulirano da Dječji vrtić, koji je osnovala jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, naplaćuje svoje usluge od roditelja-korisnika usluga, sukladno 

mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice osim programa predškole koji je za 

roditelje besplatan; Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje 

javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Istarskoj županiji (Službene 

novine Istarske županije 16/2016) kojom su utvrđena mjerila za osiguranje sredstava za 

zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Istarske županije 

te članak 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21.  i 10/21), 

kojim je regulirano da Gradsko vijeće Grada Buzeta donosi odluke i druge opće akte koji su 

mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima. 

2. SADRŽAJ ODLUKE 

Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet u sklopu svog redovnog djelovanja za svoje korisnike provodi 
cjelodnevni 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i unaprjeđenja 
zdravlja djece i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi prilagođen razvojnim potrebama 
djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, te program predškole. Vrtić trenutno u 
predškolskoj 2021./22. godini polazi 225 djece. 
 
Sukladno članku 48. stavak 4. Zakona gradsko vijeće obvezno je donijeti Odluku o mjerilima 
za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika usluga. Do sada su 
mjerila bila djelomično utvrđena Pravilnikom o pravima i obvezama korisnika  usluga u Dječjem 
vrtiću „Grdelin“ Buzet koji je Upravno vijeće Dječjeg vrtića donijelo 20. 5. 2019. godine uz 
prethodnu suglasnost gradonačelnika. 
Do sada nije bio reguliran način utvrđivanja ekonomske cijene Vrtića. Na temelju različitih 
pristupa izračunu ekonomske cijene Vrtića, udio koji su roditelji-korisnici usluga plaćali 
prethodnih godina iznosio je do 30%, dok je Osnivač/Grad osiguravao preostala sredstva u 
iznosu od cca. 70%.  
Cijena Vrtića za roditelje-korisnike usluga nije se mijenjala dugo godina, od 1.1.2008 do 
1.2.2019. godine iznosila je za redovni desetsatnog programa 540,20 kn, a za desetsatni 
programa jaslica 560,10 kn. Promjena cijene, povećanje za 30,00 kuna, nastupilo je od 1. 2. 
2019. godine, i od tada do danas cijena redovnog desetsatnog programa vrtića iznosi 570,00 
kn, a cijena desetsatnog programa jaslica 590,00 kn.  
U 2021. godini nadograđen je Vrtić, a u novi dio objekta izgrađen po uvjetima Državnog 
pedagoškog standarda smještene 4 jasličke skupine. Zaposleni su novi djelatnici, a u tekućoj 
pedagoškoj godini bio je osiguran prihvat sve djece te nije bilo liste čekanja. U protekle dvije 
godine dogodile su se i velike turbulencije u ekonomskom i financijskom smislu, bilo kao 
posljedica bolesti COVID-19, nastupanja novih okolnosti vezanih za poskupljenje energenata, 
te inflacije gotovo svih troškova vezanih za pružanje usluga vrtića. Prema Rješenju sanitarne 
inspektorice iz prosinca 2021. Vrtiću je sukladno odredbama Državnog pedagoškog standarda 
naloženo da od siječnja 2022. osigura uvjete pranja i sušenja dječje posteljine, što je dovelo 
do novih dodatnih troškova ustanove. Bez obzira na sve navedene okolnosti, učešće roditelja 
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u ekonomskoj cijeni vrtića nije se mijenjalo i nije pratilo rast troškova – cijena vrtića ostala je 
za roditelje ista. Takav model plaćanja cijene vrtića od strane korisnika usluga, više nije 
financijski održiv.  
 
O Nacrtu prijedloga ove Odluke provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u 
trajanju od 24. lipnja 2022. godine do 24. srpnja 2022. godine. U postupku savjetovanja 
zaprimljena su očitovanja odnosno primjedbe i prijedlozi dvaju tijela: Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića „Grdelin“ Buzet i Odbora za kulturu, obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i 
socijalnu politiku Gradskog vijeća Grada Buzeta. Analiza primjedbi i dostavljenih mišljenja 
objavljeni su u obrascu Izvješća o provedenom savjetovanju. 
Prihvaćeni prijedlozi uključeni su u nacrt prijedloga Odluke koji je upućen Gradonačelniku te  
Gradskome vijeću Grada Buzeta na razmatranje i prihvaćanje. 
 
Članak 3. i 4.  
 
Donošenje ove Odluke zakonska je obveza, a intencija je da se sukladno zakonskoj obvezi 
jasno utvrdi način izračuna pune mjesečne cijene programa – ekonomske cijene (što je 
regulirano člankom 3. i 4. predložene Odluke) kako bi se udio roditelja u plaćanju cijene 
smještaja u Vrtiću održavao u jednakom omjeru kao i prema dosadašnjem modelu, ali na način 
da omjeri učešća roditelja-korisnika i Osnivača prate stvarnu ekonomsku cijenu troškova, 
odnosno da se ekonomska cijena, a samim time i cijena usluge koju plaćaju roditelji, utvrđuje 
u pravilu za svaku pedagošku godinu i to najkasnije do kraja lipnja, kako bi roditelji znali već 
prilikom prijave na natječaj za upis djeteta koja ih cijena očekuje od nove pedagoške godine.   
 
Prihvaćen je prijedlog Odbora za kulturu, obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i 
socijalnu politiku Gradskog vijeća Grada Buzeta da se ekonomska cijena Dječjeg vrtića (EC) 
izračunava na temelju usvojenog financijskog plana za tekuću godinu važećeg u trenutku 
izračuna ekonomske cijene Dječjeg vrtića (FP) i broja upisane djece u tekućoj pedagoškoj 
godini (BD), prema formuli EC=FP:BD:11. Analizom različitih modela izračunavanja 
ekonomske cijene ovaj se model pokazao najprihvatljivijim. 
 U izračun ekonomske cijene vrtića ulaze sljedeći parametri: 
1. Izdaci za radnike, i to: 
- bruto plaće, 
- naknade i materijalna prava radnika, 
2. Prehrana djece, 
3. Uvjeti boravka djece, i to: 
- materijalni izdaci, 
- energija i komunalije, 
- tekuće održavanje objekta i opreme, 
4. Nabava namještaja i opreme, 
5. Nabava sitnog materijala. 
Predlaže se i da se u troškove za obračun ekonomske cijene ne uključuju troškovi realizacije 
posebnih projekata financiranih iz fondova Europske unije u iznosu sufinanciranja od strane 
Europske unije, troškovi  investicija veći od 100.000,00 kuna te troškovi povremenih izleta i 
drugih programa koji su financirani isključivo uplatama roditelja polaznika i donacijama. 
 
Članak 5. 
 
Županijskom Odlukom o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih 
potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Istarskoj županiji (Službene novine 
Istarske županije 16/2016) utvrđeno je da roditelji-korisnici usluga sudjeluju u iznosu do najviše 
50% utvrđene ekonomske cijene. Predloženom Odlukom iznos mjesečnog sudjelovanja 
roditelja-korisnika usluga utvrđivat će se zaključkom gradonačelnika, odnosno cijena će se 
donositi u pravilu za svaku pedagošku godinu. Intencija je Osnivača da se zadrže udjeli/omjeri 
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koje roditelji-korisnici i Osnivač podmiruju/osiguravaju u ekonomskoj cijeni već dugi niz godina, 
a to je oko 30%. 
Zbog značajnih financijskih promjena u prethodne dvije godine, a kako bi se osigurala 
financijska stabilnost ustanove, člankom 5. ostavljena je mogućnost da roditelj-korisnik usluga 
koji ima prebivalište na području Grada Buzeta, u ekonomskoj cijeni  Dječjeg vrtića sudjeluje 
u iznosu do najviše 40% utvrđene ekonomske cijene.  
 
Članak 6. 
 
Ovim člankom regulirano je na koga se još primjenjuju cijene usluge koje se primjenjuju za 
roditelja-korisnika usluge koji ima prebivalište na području Grada Buzeta. Riječ je o korisnicima 
usluga s prebivalištem na području drugih JLS koje imaju sklopljene ugovore s Gradom 
Buzetom, i roditeljima-korisnicima usluge koji su strani državljani s odobrenim stalnim 
boravkom u Republici Hrvatskoj a žive na području Grada Buzeta. Uzimajući u obzir da su 
često stranci zaposleni na poslovima prosječnih hrvatskih primanja te im plaćanje pune 
ekonomske cijene vrtića pričinjava znatno opterećenje za kućni budžet, dok istovremeno 
slijedom rada i življenja u Buzetu plaćaju sva davanja na potpuno jednak način kao i hrvatski 
državljani, predloženo je da se stranim državljanima s odobrenim stalnim boravkom na 
području Grada Buzeta  omogući plaćanje vrtića na jednak način kao i hrvatskim državljanima 
s prebivalištem na području Grada Buzeta. 
 
Članak 7. 
 
Ovim člankom regulirana su prava koja su preduvjet za ostvarivanje smanjenja cijene 
mjesečne usluge iz članka 8.  
 
Članak 8. 
 
Predložena smanjenja mjesečne cijene usluge za roditelje temelje se najvećim dijelom na 
smanjenjima utvrđenim Pravilnikom o pravima i obvezama korisnika  usluga u Dječjem vrtiću 
„Grdelin“ Buzet koji se primjenjuje u Vrtiću. U završni prijedlog Odluke nakon javnog 
savjetovanja uključeni su prijedlozi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet i Odbora za 
kulturu, obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu politiku Gradskog vijeća 
Grada Buzeta 
 
U nastavku pojašnjavamo razlike u odnosu na Pravilnik koji je na snazi. 

Trenutno važećim Pravilnikom regulirano je 15% smanjenje mjesečne cijene usluge za drugo 
i svako sljedeće dijete iz istog kućanstva koje polazi Vrtić kao i za samohranog roditelja - 
skrbnika, a predloženom Odlukom smanjenje za drugo i svako sljedeće dijete i za 
samohranog roditelja - skrbnika povećano je na 20%. 
Prihvaćen je i u Odluku uključen prijedlog Upravnog vijeća Vrtića vezan uz izmjenu 
postotka sa 20% u 25% u točki b) članka 8. - za samohranog roditelja – skrbnika, iznos 
sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 25%“. U točki b) 
prihvaćen je prijedlog povećanja postotka na 25 % jer je samohranim roditeljima znatno 
teže redovito podmirivati obveze. 

Razlika se predlaže i za smanjenje mjesečne cijene usluge kad dijete zbog bolesti ili 
oporavka nakon bolesti ne polazi Dječji vrtić u neprekidnom trajanju od 10 radnih dana, o 
čemu roditelj-korisnik usluga dostavlja liječničku potvrdu, iznos sudjelovanja roditelja-
korisnika usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 50%. Važećim Pravilnikom smanjenje iznosi 
25%, ali za 10 uzastopnih dana. 

Novina u odnosu na trenutno važeći Pravilnik predlaže se vezano uz korištenje godišnjeg 
odmora i usluga tijekom srpnja i kolovoza. Ukoliko dijete ne pohađa dječji vrtić uzastopno 
u srpnju i kolovozu, a od toga 22 dana koristi godišnji odmor u cijelosti, iznos sudjelovanja 
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u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića za prvi mjesec (srpanj) smanjuje se za 50 %“, a 
za drugi mjesec (kolovoz) smanjuje za 75%.  

 
Članak 9. 
 

Ovim člankom ostavljena je mogućnost da posebno opravdane i izvanredne slučajeve koji 
nisu regulirani ovom Odlukom rješava Upravno vijeće Vrtića. 
 
Članak 10. 
 
Ovim člankom regulirani su slučajevi nastupa posebnih okolnosti koje podrazumijevaju 
događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti (poput COVIDA-19), kada Vrtić nije 
u mogućnosti pružati usluge smještaja djece, a roditelji – korisnici trebaju biti oslobođeni od 
naplate usluge. 
 
Članak 14. i 15. 
 
Vezano uz postupak naplate usluge, u odnosu na važeći Pravilnik novina je da ovom Odlukom 
više nije predviđeno plaćanje beskamatnog predujma koji se plaćao prilikom upisa djeteta u 
Vrtić.  
 
Predlaže se primjena Odluke od nove pedagoške godine 2022./2023., od 1.rujna 2022. 
 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE ODLUKE 
 
Za provedbu ove Odluke nije potrebno predvidjeti posebna sredstva.  
 
 
KLASA:601-01/22-01/8 
URBROJ:2163-3-05-01-22-5 
Buzet, 26. srpnja 2022.                                                      
                                                                         Upravni odjel za opće poslove,  

    društvene djelatnosti i razvojne projekte   
          PROČELNICA                                                                                                                                                                                   
                            Elena Grah Ciliga, v.r. 
 
 



                                                                                                                                                                                                         
GRAD BUZET 

Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte 
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 

Naziv dokumenta Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika usluga 

Razdoblje savjetovanja (početak i 
završetak) 

24. lipnja 2022.-24. srpnja 2022. 

Način objave savjetovanja Putem web stranice Grada Buzeta: 
http://www.buzet.hr/esavjetovanja/e-savjetovanja 
 

Predstavnici javnosti koji su dostavili 
svoja očitovanja 

Tijekom provedbe savjetovanja s javnošću zaprimljeni su prijedlozi, primjedbe/očitovanja dvaju tijela: 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet i Odbora za kulturu, obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu 
politiku Gradskog vijeća Grada Buzeta 

Analiza dostavljenih mišljenja, 
primjedbi i prijedloga 

U nastavku donosimo prijepis zaprimljenih primjedbi/prijedloga s analizom. 
 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet prihvatilo je veći dio Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića 
„Grdelin“ Buzet. Upravno vijeće primjedbe je imalo na odredbe članka 8. vezano za postotke u kojima se smanjuje iznos 
mjesečnog sudjelovanja roditelja – korisnika usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet. 
Članovi Upravnog vijeća su nakon razmatranja prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ 
Buzet, donijeli zaključak kojim predlažu korekcije postotaka u kojima se smanjuje iznos mjesečnog sudjelovanja roditelja – 
korisnika usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet. Članovi Upravnog vijeća korigirali su predložene postotke zbog zabrinutosti 
glede urednog poslovanja vrtića.  
Predložene su korekcije iz razloga koji se navode u nastavku. 
 
UV  Vrtića predlaže izmjenu postotka sa 20% u 15% u točki a) članka 8. Odluke. U točki a) članka 8. predlaže se zadržavanje 
postotka koji je i sada na snazi u Pravilniku o pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet. 
„a) roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za drugo 
i svako treće dijete za 15%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić i da su članovi istog kućanstva,“ 

http://www.buzet.hr/esavjetovanja/e-savjetovanja


Prijedlog se ne prihvaća. 
UV Vrtića predlaže izmjenu postotka sa 20% u 25% u točki b) članka 8.: 
„b) za samohranog roditelja – skrbnika, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 25%“. U 
točki b) predlaže se povećanje postotka na 25 % jer je samohranim roditeljima znatno teže redovito podmirivati obveze.  
Prijedlog se prihvaća. 
 
UV  Vrtića predlaže izmjenu postotka sa 50% u 25% u točki d) članka 8.: 
„ d) kad dijete zbog bolesti ili oporavka nakon bolesti ne polazi Dječji vrtić u neprekidnom trajanju od minimalno 10 radnih 
dana, o čemu roditelj – korisnik usluga dostavlja liječničku potvrdu, iznos sudjelovanja roditelja – korisnika usluga Dječjeg 
vrtića smanjuje se za 25%“; 
U točki d) predloženo je zadržavanje postotka od 25% koji je i sada na snazi u Pravilniku o pravima i obvezama korisnika 
usluga u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet. Tijekom zimskih mjeseci djeca puno izostaju zbog bolesti te bi predloženo 
smanjenje u točki d) članka 8. od 50% dovelo do velikog pada prihoda Ustanove, a sredstvima roditelja podmiruje se ne 
samo nabava namirnica nego i tekući materijalni troškovi (struje, vode, grijanja) koji nastaju neovisno o djetetovom 
pohađanju vrtića i korištenju usluge. 
Prijedlog se ne prihvaća. Izostanak djeteta u neprekidnom trajanju od minimalno 10 radnih dana, odnosi se na teže 
bolesti koje nisu tako česte i izostajanje dulje od pola mjeseca. 
 
UV  Vrtića predlaže izmjenu točke f) članka 8.: 
„f) ukoliko dijete ne pohađa Dječji vrtić uzastopno u srpnju i kolovozu, a od toga 22 dana koristi godišnji odmor u cijelosti, 
iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića za prvi  i drugi mjesec smanjuje se za 50 %“. 
U točki f) članka 8. UV Vrtića predložilo je povećanje postotka u kolovozu sa 0% na 50 % zbog zabrinutosti glede poslovanja 
vrtića početkom sljedeće pedagoške godine. UV Vrtića smatra da nisu napravljane potrebne kalkulacije i projekcije 
temeljene na predloženom modelu obračuna cijene usluga Dječjeg vrtića te da nije razvidno što primjena takvih mjerila 
donosi Ustanovi obzirom da će pravo stanje biti vidljivo tek u rujnu  sljedeće godine (nakon korištenja godišnjih odmora za 
djecu). 
Prijedlog se ne prihvaća. 
 

 
 

Odbor za kulturu, obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu politiku Gradskog vijeća Grada Buzeta 
Vezano uz  izmjenu točke f) članka 8. za koju je Upravno vijeće vrtića predložilo umjesto neplaćanja Vrtića u kolovozu, 
plaćanje iznosa od 50 %, zbog zabrinutosti glede poslovanja vrtića početkom sljedeće pedagoške godine.  Članovi Odbora 
su predložili, obzirom da vrtić ima materijalne troškove neovisno o prisutnosti djece, da se točka f članka 8. regulira na 
način da cit.„f) ukoliko dijete ne pohađa Dječji vrtić uzastopno u srpnju i kolovozu, a od toga 22 dana koristi godišnji odmor 



u cijelosti, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića za prvi mjesec (srpanj) smanjuje se za 50 %“, a za 
drugi mjesec (kolovoz) smanjuje za 75%. 
Prijedlog se prihvaća.   
 
Članovi Odbora nisu se složili s predloženim modelom izračuna ekonomske cijene u članku 4. stavku 2. Odluke prema kojem 
se ekonomska cijena izračunava na temelju financijskog izvješća Dječjeg vrtića za prethodnu godinu (FI) i prosječnog broja 
djece (PBD) koja su polazila Dječji vrtić tijekom prethodne kalendarske godine, prema formuli EC=FI:PBD:12.. Predložili su 
da se za izračun ekonomske cijene primijeni model po kojem se u izračun uzima usvojen financijski plan za tekuću godinu 
u trenutku izračuna ekonomske cijene (usvojeni financijski plan s izmjenama i dopunama proračuna do trenutka izračuna 
ekonomske cijene) te broj upisane djece u tekućoj pedagoškoj godini, a obzirom da djeca izostaju minimalno mjesec dana 
da se prilikom izračuna dijeli s 11 mjeseci.  
Predložili su izmjenu stavka 2. u članku 4. Odluke prema sljedećem: “Ekonomska cijena Dječjeg vrtića (EC) izračunava se na 
temelju usvojenog financijskog plana za tekuću godinu važećeg u trenutku izračuna ekonomske cijene Dječjeg vrtića (FP) i 
broja upisane djece u tekućoj pedagoškoj godini (BD), prema formuli EC=FP:BD:11.“ 
Prijedlog se prihvaća. 
Prihvaćeni prijedlozi uključit će se u prijedlog Odluke koja će se uputiti Gradskome vijeću Grada Buzeta na razmatranje 
i prihvaćanje. 

 

Koordinator savjetovanja: Elena Grah Ciliga, v.r. 

KLASA:601-01/22-01/8 
URBROJ:2163-3-05-01-22-4 
Buzet, 26. srpnja 2022.                                          
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Predmet: Razmatranje prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića 
„Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika i Odluke o ekonomskoj cijeni programa predškolskog 
odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2022. godinu  
  - Zaključci Odbora za kulturu, obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i 
socijalnu politiku, upućuju se 
 

Odbor za kulturu, obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu politiku je 
na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2022. godine razmatrao prijedlog Odluke o mjerilima za 
naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika i prijedlog Odluke o 
ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet 
za 2022. godinu. 
Nakon provedene rasprave uz 3 glasa za i jednim suzdržanim glasom donijeti su sljedeći: 
 

Z A K LJ U Č C I 
 

1.Prihvaća se prijedlog Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet 
od roditelja-korisnika (dalje u tekstu: Odluka) uz djelomično prihvaćanje prijedloga 
Upravnog vijeća Vrtića vezanog uz korekcije članka 8. Odluke i to prema sljedećem: 

 
- u članku 8. Odluke točka a) glasi:  

„a) roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni 
usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za drugo i svako treće dijete za 20%, pod 
uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić i da su članovi istog kućanstva,“ 
 

- u članku 8. Odluke točka b) glasi: 
 „b) za samohranog roditelja – skrbnika, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni 
usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 25%“ 

 
- u članku 8. Odluke točka d) glasi: 

 „d) kad dijete zbog bolesti ili oporavka nakon bolesti ne polazi Dječji vrtić u 
neprekidnom trajanju od minimalno 10 radnih dana, o čemu roditelj – korisnik 



usluga dostavlja liječničku potvrdu, iznos sudjelovanja roditelja – korisnika 
usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 50%. 

 
- u članku 8. Odluke točka f) glasi: 

 „f) ukoliko dijete ne pohađa Dječji vrtić uzastopno u srpnju i kolovozu, a od toga 
22 dana koristi godišnji odmor u cijelosti, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni 
usluga Dječjeg vrtića za prvi mjesec (srpanj) smanjuje se za 50 %“, a za drugi 
mjesec (kolovoz) smanjuje se za 75%.“ 

 
2.Odbor predlaže izmjenu modela izračuna ekonomske cijene u članku 4. stavku 2. Odluke 
o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika, odnosno 
izmjenu članka 4. stavka 2. Odluke; 
-  predlaže se da članak 4. stavak 2. glasi:  

„(2) Ekonomska cijena Dječjeg vrtića (EC) izračunava se na temelju usvojenog 
financijskog plana za tekuću godinu važećeg u trenutku izračuna ekonomske cijene 
Dječjeg vrtića (FP) i broja upisane djece u tekućoj pedagoškoj godini (BD), prema 
formuli EC=FP:BD:11.“ 
 

3.Zadužuje se nadležni Odjel da prijedloge Odluka (Odluke o mjerilima za naplatu usluga 
Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika i Odluke o ekonomskoj cijeni programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2022. godinu) uskladi s 
donijetim zaključcima te iste uputi gradonačelniku i Gradskome vijeću na daljnje 
postupanje. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
Članovi Odbora razmatrali su prijedlog Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića 
„Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika i prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2022. godinu koja proizlazi 
iz prethodne Odluke. U raspravi su razmatrali i zaključke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Grdelin“ pristigle u postupku Javnog savjetovanja. 
Upravno vijeće Vrtića u točki a) članka 8. predložilo je zadržavanje postotka koji je i sada na 
snazi (sukladno Pravilniku o pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem vrtiću 
Grdelin“ Buzet): „a) roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića iznos sudjelovanja u mjesečnoj 
cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za drugo i svako treće dijete za 15%, pod uvjetom da 
su djeca upisana u Dječji vrtić i da su članovi istog kućanstva,“.  
Članovi Odbora nisu se složili s prijedlogom Upravnog vijeća, podržali su prijedlog Odluke 
kojom umanjenje ostaje 20%.  Članovi Odbora razmatrali su mogućnost da se sufinanciranje 
roditeljima za svako sljedeće dijete koje polazi Vrtić (ukoliko se radi o obiteljima s troje i više 
djece) regulira kroz ostale gradske odluke i mjere (predlažu oslobađanje plaćanja ugraditi u 
Odluku o socijalnoj skrbi ili da se predvide nove demografske mjere). 
  
Članovi Odbora složili su se s prijedlogom Upravnog vijeća Vrtića da se za samohrane roditelje 
- skrbnike u točki b) članka 8. izmijeni postotak sa 20% u 25%:„b) za samohranog roditelja – 
skrbnika, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 25%“. 
Predloženo je povećanje postotka na 25 % jer je samohranim roditeljima znatno teže redovito 
podmirivati obveze.  



 
Upravno vijeće Vrtića u točki d) članka 8. predložilo je izmjenu postotka sa 50% u 25% odnosno 
zadržavanje postotka od 25% koji je i sada na snazi u Pravilniku o pravima i obvezama korisnika 
usluga u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet. Kao razlog naveli su da tijekom zimskih mjeseci djeca 
puno izostaju zbog bolesti te bi predloženo smanjenje u točki d) članka 8. od 50% dovelo do 
velikog pada prihoda Ustanove, a sredstvima roditelja podmiruje se ne samo nabava 
namirnica nego i tekući materijalni troškovi (struje, vode, grijanja) koji nastaju neovisno o 
djetetovom pohađanju vrtića i korištenju usluge. 
Članovi Odbora razmatrajući prijedlog Upravnog vijeća donijeli su zaključak da se isti ne 
prihvaća obzirom se radi o izostanku djeteta u neprekidnom trajanju od minimalno 10 radnih 
dana, što znači da se radi o težim bolestima i izostajanju duljem od pola mjeseca. 
 
Vezano uz  izmjenu točke f) članka 8.. Upravno vijeće vrtića predložilo je u točki f) članka 8. 
Umjesto neplaćanja Vrtića u kolovozu, plaćanje iznosa od 50 %, zbog zabrinutosti glede 
poslovanja vrtića početkom sljedeće pedagoške godine.  Članovi Upravnog vijeća iznijeli su 
mišljenje da nisu napravljane potrebne kalkulacije i projekcije temeljene na predloženom 
modelu obračuna cijene usluga Dječjeg vrtića te da nije razvidno što primjena takvih mjerila 
donosi Ustanovi obzirom da će pravo stanje biti vidljivo tek u rujnu  sljedeće godine (nakon 
korištenja godišnjih odmora za djecu). 
Članovi Odbora su nakon rasprave predložili su kao kompromisno rješene, obzirom da vrtić 
ima materijalne troškove neovisno o prisutnosti djece, da se točka f članka 8. regulira na način 
da cit.„f) ukoliko dijete ne pohađa Dječji vrtić uzastopno u srpnju i kolovozu, a od toga 22 dana 
koristi godišnji odmor u cijelosti, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića za 
prvi mjesec (srpanj) smanjuje se za 50 %“, a za drugi mjesec (kolovoz) smanjuje za 75%. 

   
 
Članovi Odbora razmatrali su dodatno varijante za izračun ekonomske cijene. 
 
U Odluci koja je bila na savjetovanju predložen je model izračuna prema kojem se ekonomska 
cijena izračunava na temelju financijskog izvješća Dječjeg vrtića za prethodnu godinu (FI) i 
prosječnog broja djece (PBD) koja su polazila Dječji vrtić tijekom prethodne kalendarske 
godine, prema formuli EC=FI:PBD:12. Ukoliko bi se primijenio izračun ekonomske cijene prema 
ovome modelu koji je predložen Odlukom na javnom savjetovanju, a temelji se na prosječnom 
broju djece koja su polazila vrtić u prethodnoj kalendarskoj godini i ostvarenju financijskog 
plana za prethodnu kalendarsku godinu (rashodi Vrtića iznosili su za 2021. godinu 
5.840.306,25 kuna, a prosječan  broj djece koji je polazio Vrtić tijekom 12 mjeseci u 2021.  bio 
je 153,5), ekonomska bi cijena Vrtića iznosila 3.170,63 kune,  što predstavlja realan trošak 
vrtića na temelju prisutnosti djece.   
 
Predstavnici Odbora iznijeli su mišljenje da tako predložen model izračuna ekonomske cijene 
nije najbolji obzirom da djeca plaćaju puni iznos cijene vrtića i u vrijeme odsutnosti od samo 
nekoliko dana, te da prosjek djece od 153,5 nije dobar kriterij za izračun mjerila. 
 
Članovi Odbora raspravljali su i o tome kako se ostvarenje financijskog plana za prethodnu 
godinu ne smatra najboljim kriterijem za izračun ekonomske cijene i s obzirom na velike 
promjene cijena na tržištu. Predloženo je da se za izračun ekonomske cijene uzima aktualni 




