
 

 Na temelju članka 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne 

novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 25. Statuta Općine Lastovo („Službeni 

glasnik Općine Lastovo“, broj 3/09., 1/13., 2/13., 5/18., 6/20. i 7/20. - pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Lastovo, na 25. sjednici održanoj dana 9. studenoga 2020. godine, 

donosi 
 

ODLUKU 

O CIJENI, MJERILIMA UPISA I FINANCIRANJU PROGRAMA 

DJEČJEG VRTIĆA BISER LASTOVA 
 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Odlukom o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića Biser 

Lastova (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se mjerila kojima se osiguravaju sredstva za 

financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području 

Općine Lastovo, a koju djelatnost obavlja Dječji vrtić Biser Lastova (u daljnjem tekstu: 

Vrtić), mjerila za sudjelovanje roditelja/korisnika usluga u ekonomskoj cijeni pojedinog 

programa Vrtića, način ostvarivanja prednosti pri upisivanju djece u Vrtić te druga pitanja od 

važnosti.  

 

II. PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA 

Članak 2. 

 Sukladno osiguranim sredstvima za provedbu Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Lastovo za svaku kalendarsku godinu, Vrtić 

provodi sljedeće programe: 

 redoviti cjelodnevni osmosatni razvojni program odgoja i obrazovanja, zdravstvene 

zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene godine dana do polaska u osnovnu 

školu, 

 programe javnih potreba (predškole, za djecu s posebnim potrebama), 

 ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja Vrtić može izvoditi druge posebne 

razvojno orijentirane i socijalizacijske programe (izleti, ljetovanja, zimovanja, tečajevi 

plivanja, klizanja, proslave dječjih rođendana i dr.), a sukladno odredbama Državnog 

standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. 

 

III. MJERILA ZA SUDJELOVANJE RODITELJA U CIJENI PROGRAMA 

Članak 3. 

 Sredstva za programe javnih potreba iz područja predškolskog odgoja u Općini 

Lastovo osiguravaju se: 

 u Proračunu Općine Lastovo, 

 učešćem roditelja/korisnika usluga u ekonomskoj cijeni programa koji se ostvaruje u 

Vrtiću i 

 iz drugih zakonom dopuštenih izvora. 

Članak 4. 

 Ekonomska cijena Programa izračunava se na osnovu ukupnih godišnjih rashoda i 

procijenjenog prosječnog broja korisnika usluga programa Vrtića za kalendarsku godinu. 

 Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju troškove smještaja djece 

utvrđene Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, i to: 

 izdatke za zaposlene: bruto plaće, naknade i materijalna prava zaposlenika, 



 

 prehranu djece, 

 uvjete boravka djece: materijalne izdatke, energiju i komunalije, tekuće održavanje 

objekta i opreme, nematerijalne troškove, 

 investicijsko održavanje, 

 nabavku osnovne i didaktičke opreme te 

 nabavku potrošnog materijala. 

 

Članak 5. 

 Procijenjena ekonomska cijena redovitog cjelodnevnog osmosatnog programa iznosi 

1.700,00 kuna mjesečno po djetetu. 

 Program iz stavka 1. ovog članka financira se u iznosu ekonomske cijene iz Proračuna 

Općine Lastovo te participacijom roditelja/korisnika usluga. 

 Roditelji/korisnici usluga sudjeluju u cijeni Programa, kako slijedi: 

 mješovita jaslička odgojno-obrazovna skupina - u iznosu od 990,00 kuna mjesečno po 

djetetu, 

 mješovita vrtićka odgojno-obrazovna skupina - u iznosu od 490,00 kuna mjesečno po 

djetetu. 

 

IV. MJERILA ZA OSTVARIVANJE UMANJENJA CIJENE 

Članak 6. 

 Mjesečno sudjelovanje roditelja/korisnika usluga u cijeni Programa Vrtića, utvrđenoj u 

članku 5. ove Odluke, umanjuje se kako slijedi: 

 roditelju/korisniku usluga iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni Programa umanjuje se 

za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 

100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Vrtić i da su članovi istog kućanstva, 

 za dane kada je dijete odsutno iz Vrtića zbog bolesti kontinuirano 10 radnih dana, o 

čemu roditelj/korisnik usluga dostavlja liječničku potvrdu, iznos sudjelovanja u 

mjesečnoj cijeni Programa Vrtića smanjuje se za 20%, 

 za mjesece kada dijete boravi u Vrtiću do najviše tri sata dnevno zbog opservacije i 

utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni 

Programa Vrtića smanjuje se za 70%. 

 U posebnim slučajevima teške bolesti djeteta i/ili članova obitelji, smrtnim 

slučajevima u obitelji djeteta, drugim uvjetima koji nastanu zbog otežane socijalne situacije u 

obitelji djeteta, kao i kod pojedinačnih zahtjeva roditelja/korisnika usluga, na prijedlog 

ravnatelja, Upravno vijeće Vrtića može umanjiti cijenu usluge. 

  

V. NAČIN UPISA I OSTVARIVANJA PREDNOSTI UPISA DJETETA U PROGRAM 

Članak 7. 

 Upis djece u programe Vrtića provodi se prema Planu upisa što ga za svaku pedagošku 

godinu donosi Upravno vijeće Vrtića uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika Općine 

Lastovo. 

 Zahtjevi za upis se podnose i rješavaju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga. 

 Ako Vrtić bude u mogućnosti prema Planu upisa upisati svu prijavljenu djecu neće se 

primjenjivati metoda bodovanja za ostvarivanje prednosti pri upisu.  



 

 U slučaju da nakon provedenog upisa ostane slobodnih mjesta prema Planu upisa, 

upisi će se tijekom pedagoške godine vršiti prema redoslijedu zaprimljenih zahtjeva do 

popunjenja kapaciteta. 

 Prvenstvo upisa u Vrtić imaju djeca čiji najmanje jedan roditelj ima prebivalište na 

području Općine Lastovo, a ako ima slobodnih mjesta mogu se upisati i djeca 

roditelja/skrbnika s prebivalištem na području drugih JLS-a. 

 Mjesto stanovanja (prebivalište) roditelji/skrbnici dokazuju fotokopijom osobne 

iskaznice ili potvrdom nadležne policijske uprave o mjestu prebivališta. 

 

VI. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA I NAPLATA PROGRAMA 

Članak 8. 

 Vrtić s roditeljima/korisnicima usluga redovitog cjelodnevnog osmosatnog programa 

zaključuje ugovor na neodređeno. 

 Ugovorom se definiraju prava i obveze ugovornih strana, mjesečni iznos cijene usluge 

koju podmiruje roditelj/korisnik usluge, rokovi plaćanja, prava i obveze ugovornih strana u 

slučaju nepridržavanja odredbi ugovora. 

 Roditelj/skrbnik može raskinuti ugovor podnošenjem zahtjeva za ispis najmanje 30 

dana prije ispisa. 

 Vrtić će otkazati ostvarivanje programa djetetu ako roditelj/korisnik usluga ne plati 

dospjele obveze u roku od 60 dana od dana dospijeća obveze ili ako korisnik na drugi način 

prekrši obveze utvrđene Ugovorom i Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga. 

 Otkazni rok je sedam dana od dana raskida ugovora. 

 

Članak 9. 

 Roditelji/korisnici usluga naplatu usluga vrše na žiro-račun Vrtića do 5-tog u mjesecu 

za prethodni mjesec. 

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 10. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Lastovo“. 
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