
Na temelju članka 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 
broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 24. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča 
broj 14/09), Gradsko vijeće Grada Ploča na 6. sjednici održanoj 30.prosinca 2013. godine  
donijelo je  
 

ODLUKU 
o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Ploče  

od roditelja korisnika usluga 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Ploče ( 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 redovitih, posebnih i  programa javnih 
potreba njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece 
predškolske dobi. 
 

Članak 3. 
 

Usluge Dječjeg vrtića ostvaruju se u petodnevnom radnom tjednu  kao: 
- 10,00 -satni program (cjelodnevni boravak) 
- 6,00-satni program s ručkom (poludnevni boravak s ručkom) 
- 6,00-satni program bez ručka (poludnevni boravak bez ručka) 
- Posebni programi (programi ranog učenja stranog jezika, vjerski programi i dr.) 
- Programi javnih potreba (integracija djece s teškoćama u razvoju, program predškole 

za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovnim 
programom)  

 
Članak 4. 

 
Za obavljanje usluga iz članka 2. ove Odluke, puna mjesečna cijena programa Dječjeg vrtića 
za kalendarsku godinu izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i prihoda na 
temelju procijenjenog godišnjeg broja korisnika usluga Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu. 

 
Punu mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića utvrđuje Gradonačelnik Grada Ploča na prijedlog 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, na temelju mjerila utvrđenih ovom Odlukom. 
 
 

Članak 5. 
 

Roditelj–korisnika usluga Dječjeg vrtića koji imaju prebivalište na području Grada Ploča 
sudjeluje u plaćanju pune mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića ovisno o duljini trajanja 
programa i to : 

- za cjelodnevni boravak 37% od pune mjesečne cijene 10-satnog boravka 



- za poludnevni boravak s ručkom 37%  od pune mjesečne cijene 6-satnog boravka s 
ručkom 

- za poludnevni boravak bez ručka 37%  od pune mjesečne cijene 6-satnog boravka bez 
ručka  
 
 

Grad Ploče sufinancirat će razliku do visine pune mjesečne cijene boravka djeteta u Dječjem 
vrtiću. 
 
U slučaju kada jedan od roditelja-korisnika usluga i dijete imaju prebivalište na području 
Grada Ploča, njihovo sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića utvrđuje se 
sukladno stavku 1. ovog članka. 
 

Članak 6. 
 

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji nema prebivalište  na području Grada Ploča plaća 
punu ekonomsku cijenu usluga Dječjeg vrtića iz članka 2. ove Odluke. 
 
Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište  na 
području druge jedinice lokalne samouprave, koja temeljem suglasnosti sufinancira boravak 
djeteta u vrtiću, sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno sklopljenom Ugovoru s 
Dječjim vrtićom .  
 

Članak 7. 
 
Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području Grada Ploča u 
punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića, utvrđenoj u smislu članka 5. Stavka 1.ove 
Odluke, smanjuje se kako slijedi: 
 

- 50% roditelju-korisniku usluga koji koristi prava na stalnu novčanu pomoć temeljem 
statusa kojeg utvrđuje Centar za socijalnu skrb Ploče; 

- 50% samohranom roditelju; 
- 30% za drugo dijete istog roditelja; 
- 50% za troje i više djece istog roditelja, i to za svako dijete. 
- Roditelj korisnik usluga s prebivalištem na području Grada Ploča sa 4 i više djece 

školske dobi u cijelosti se oslobađa obveze snošenja mjesečne cijene usluga vrtića.  
 
 

Roditelju – korisniku usluga koji je invalid Domovinskog rata do 50% invalidnosti smanjuje 
se cijena korištenja razmjerno stupnju invaliditeta, a roditelj korisnik usluga koji je invalid 
Domovinskog rata s 50% i više, plaća 50% cijene. 

 
Ukoliko roditelj-korisnik usluga Vrtića ostvaruje pravo na smanjenje cijene po dvije ili više 
osnova, smanjenje može iznositi najviše 50% cijene korištenja. 

 
Djeca bez oba roditelja oslobođena su plaćanja korištenja Dječjeg vrtića u cijelosti.  

 
Pod pojmom samohranog roditelja podrazumijeva se roditelj koji ne živi u braku ili 
izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi o djetetu i sam ga uzdržava, shodno članku 2. Točki 4. 
Zakona o socijalnoj skrbi  (Narodne novine službeni list RH broj 33/12). 



 
Zahtjev za priznavanje ovog prava podnosi se Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene 
djelatnosti Grada Ploča koji ga rješava donošenjem rješenja u upravnom postupku u 
zakonskom roku. 
 
Zahtjev se podnosi do 15-og u mjesecu za tekući mjesec, a nakon tog roka prava se ostvaruju 
od prvog sljedećeg mjeseca. 
 

Članak 8. 
 

Roditelj-korisnik usluga uplaćuje cijenu za uslugu Dječjeg vrtića na žiro račun Dječjeg vrtića. 
 
Roditelj-korisnik usluge plaća upisninu u vrtić u jednokratnom iznosu u visini koju određuje 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz odobrenje Gradonačelnika Grada  Ploča. 

 
Članak 9. 

 
Dječji vrtić obračunava sudjelovanje roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj 
mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića na temelju mjesečnih očevidnika o prisutnosti djece u 
Dječjem vrtiću.  
 
Na temelju obračuna iz stavka 1. ovog članka Dječji vrtić dostavlja račun svakom roditelju-
korisniku usluga najkasnije do 10-og dana u tekućem mjesecu za tekući mjesec. 
 
Roditelj-korisnik dužan je platiti sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića 
na temelju računa iz stavka 1. ovog članka najkasnije u roku od osam dana od primitka 
računa. 
 

Članak 10. 
 

Korisnici usluga vrtića koji ostvaruju pravo na smanjenje mjesečne cijene vrtića temeljem čl. 
7 ove Odluke do izdavanje Rješenja Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti 
plaćaju punu mjesečnu cijenu vrtića. 
Po prijemu rješenja vrtić će izvršiti obračun troškova boravka djeteta u vrtiću i obračunati 
razliku uplate za roditelja.  
 

Članak 11. 
 

Međusobna prava i obveze, Grad Ploče, Dječji vrtić i roditelj-korisnik uredit će posebnim 
ugovorom. 

Članak 12. 
 
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića 
Ploče (Službeni glasnik Grada Ploča broj 3/02). 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Ploča.  
 
Klasa: 601-02/13-01/04 

Ur.broj: 2165-01-13-2 



Ploče, 30. prosinca 2013. godine 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
GRAD PLOČE 
Gradsko vijeće 

 
  Predsjednik 
Davor Mihaljević, v.r. 
 
 
 


