
 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:    601-01/21-01/4 
URBROJ: 2186-06-01/1-21-1 
Petrijanec, 13. prosinca 2021.                                 
                                             

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 41. i 42. Državnog 

pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (»Narodne novine«, broj 63/08 i 

90/10) i članka 28. Statuta Općine Petrijanec  (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 

31/21) Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 6. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2021. 

godine, donosi 

 

 
ODLUKU 

o utvrđivanju mjerila i ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja 
u Dječjem vrtiću Bambi 

 
 

Članak 1. 
 

 Odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi javna je potreba Općine Petrijanec za       
područje Općine Petrijanec. 
 

Članak 2.  
 

 Ovim se mjerilima utvrđuje ekonomska cijena predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću 
Bambi, Novi Marof, Zagorska ulica 71, OIB: 80499935276, Podružnica u Petrijancu, 
Vladimira Nazora 40a (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić Bambi, Podružnica u Petrijancu), te 
iznos participacije koja se naplaćuje od roditelja korisnika programa. 
 Cijena iz stavka 1. ovog članka za 10-satni primarni program iznosi 1.300,00 kuna       
mjesečno po djetetu. 
 Visinu ekonomske cijene utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića Bambi, Podružnica u Petrijancu. 
 

Članak 3. 
 

 Za dijete korisnika programa izvan područja Općine Petrijanec, učešće roditelja -        
korisnika programa utvrđuje se prema kriterijima koje utvrdi općina ili grad na čijem je 
području prebivalište korisnika programa. 
 
 

Članak 4. 
 
 Odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi financira se iz proračuna Općine 
Petrijanec i drugih općina, te uplata roditelja. 
 
 
 



 

 

 
Članak 5.  

 
 Općina Petrijanec sudjeluje u financiranju dijela investicijskih troškova za 10-satni       
program. 

Ekonomsku cijenu programa u Dječjem vrtiću Bambi, Podružnica u Petrijancu, 
predlaže Upravno vijeće Dječjeg vrtića, a utvrđuje Općinsko vijeće Općine Petrijanec. 
 
 

Članak 6. 
 
 Roditelji podmiruju dio ekonomske cijene predškolskog programa prema cjeniku koji 
je sastavni dio ove Odluke. 
 Radi izdavanja rješenja o cijeni, roditelji su dužni dostaviti sljedeće: 

− potvrdu o visini prihoda iz prethodnog tromjesečja za sve zaposlene iz 
domaćinstva, 

− potvrdu o mirovini, 

− potvrdu o prihodu od poljoprivredne djelatnosti, ako je to jedini prihod, 

− potvrdu o prihodima iz drugih izvora, 

− ovjerenu izjavu o zajedničkom kućanstvu u kojem dijete živi. 
 Potvrde o ukupnim prihodima članova domaćinstva dostavljaju se Vrtiću na njegov      
zahtjev. 
 Neposrednim korisnicima koji ne dostave potvrde o ukupnim prihodima u određenom 
roku, obračunava se najviši iznos participacije. Ukoliko uprava Dječjeg vrtića smatra da 
podaci o primanjima korisnika bitno odudaraju od saznanja, od istih domaćinstava potrebno 
je tražiti poreznu prijavu na godišnjoj razini za sve članove domaćinstva, te temeljem istih 
podataka izdati posebno rješenje o plaćanju usluga. Ukoliko roditelj - korisnik odbije predočiti 
poreznu prijavu, isti plaća naknadu u visinu 50% od ekonomske cijene primarnog 10-satnog 
programa.  
 Roditelj - korisnik može izjavom dati suglasnost o plaćanju najvišeg iznosa 
participacije, ukoliko ne želi predočiti prihode domaćinstva. 
 

Članak 7. 
 

 Iznos utvrđene participacije roditeljima se umanjuje za 10% ukoliko dijete ne pohađa 
više od 10 radnih dana tijekom mjeseca. 
 

Članak 8. 
 

 Iznos utvrđene participacije roditeljima se umanjuje za 50% tijekom korištenja 
godišnjih odmora (u mjesecu srpnju i kolovozu), ukoliko to utvrdi Upravno vijeće Dječjeg 
vrtića Bambi, Podružnica u Petrijancu. 
 

Članak 9. 
 

 Sudjelovanje roditelja, neposrednih korisnika usluga Dječjeg vrtića Bambi, Podružnica 
u Petrijancu u ekonomskoj cijeni primarnog 10-satnog programa, utvrđuje se prema njihovim 
materijalnim mogućnostima, na način da participacija za jedno dijete iznosi: 
 

EKONOMSKA CIJENA IZNOS PARTICIPACIJE OPĆINE PETRIJANEC 

1.300,00 kn 800,00 kn 

 
 
 Ako je jedan od roditelja privatni poduzetnik ili obrtnik, participacija iznosi 50% 
ekonomske cijene. 
 



 

 

 
 

Članak 10. 
 

 Sudjelovanje roditelja - korisnika usluga u ekonomskoj cijeni utvrđuje se u visini 
375,00 kuna kako slijedi: 

− za dijete samohranog roditelja (prema članku 4. stavku 1. točka 4. Zakona o 
socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 
130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje 
dijete i uzdržava ga), 

− za dijete sa smetnjama u razvoju, 

− za drugo dijete upisano u Dječji vrtić, 

− djeca oba nezaposlena roditelja, 
Iznos u visini od 925,00 kuna snosi Općina Petrijanec. 

 
 

Članak 11. 
 

 Za treće dijete upisano u vrtić, roditelji se oslobađaju plaćanja participacije, ukoliko je 
to utvrđeno zaključkom Osnivača Dječjeg vrtića Bambi, Podružnica u Petrijancu. 
 
 

Članak 12. 
 

 U slučaju porasta cijena energenata, prehrane i svih ostalih elemenata koji utječu na 
povećanje troškova zbrinjavanja djece u Dječjem vrtiću od 5% ili više, Upravno vijeće Dječjeg 
vrtića Bambi, Podružnica u Petrijancu, ne može samostalno utvrditi adekvatno povećanje 
ekonomske cijene i iznos participacije koji se naplaćuje od roditelja - korisnika programa, već 
za isto, prethodno mora dobiti odobrenje Općinskog vijeća Općine Petrijanec. 
 

Članak 13. 
 
 Ekonomska cijena vrtića početi će se primjenjivati s danom 01. siječnja 2022. godine. 
 
 

Članak 14. 
 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju mjerila i 
ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću na području 
Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/18). 
 

Članak 15. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku         
Varaždinske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine. 
 
 
 
                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                 mr. sc. Martin Evačić, v. r. 
 


