
Sukladno članku 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne 

novine" broj:10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 18. i 79.  Statuta Općine Farkaševac 

(“Glasnik Zagrebačke županije” broj: 19/09, 32/12, 9/13, 14/13, 3/18 i 8/20), Općinsko vijeće 

Općine Farkaševac na 24. sjednici održanoj 24. ožujka 2021. godine, donijelo je 

 
  

O D L U K U 

o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela troškova smještaja djece u 

Dječjem Dječjem vrtiću “Crvenkapica” Farkaševac 

 

I 

 

 Ovom Odlukom propisuje se sudjelovanje roditelja u pokriću dijela troškova 

organiziranog odgoja i naobrazbe za djecu predškolske dobi u Dječjem vrtiću “Crvenkapica” 

Farkaševac, te oblici i kriteriji djelomičnog oslobođenja snašanja tih troškova. 

 

II 

 

 Roditelji, kao neposredni korisnici usluga Dječjeg vrtića “Crvenkapica” Farkaševac, 

sudjeluju u pokriću dijela troškova tih usluga u iznosu od 800,00 kuna mjesečno za jedno dijete.   

 

III 

 

 Roditelji koji u Dječjem vrtiću imaju smješteno dvoje djece, za drugo dijete plaćaju 

iznos 650,00 kuna. 

Ako roditelji u Dječjem vrtiću imaju istovremeno smješteno treće dijete ili više djece, 

smještaj za treće i više djece je besplatan. 

 

IV 

 

 Roditelji čije dijete koristi samo minimalni program predškole ne plaćaju usluge vrtića. 

  
V 

 

 Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog dopusta roditelja, ili 

zbog bolesti djeteta, uslijed čega dijete nije smješteno u Dječjem vrtiću više od 15 radnih dana, 

plaća se 50 % iznosa propisanih točkama II. i III. ove Odluke. 

 Ako dijete nije prisutno u Dječjem vrtiću niti jedan dan u mjesecu, roditelj snosi trošak 

pričuve u iznosu od 50 % ukupne cijene smještaja.  

 Radi dokazivanja prava iz stavka 1. ove točke, roditelji su obvezni predočiti presliku 

rješenja ili potvrdu poslodavca o korištenju godišnjeg odmora (plaćenog ili neplaćenog), 

odnosno potvrdu liječnika o bolesti djeteta. 

 

VI 

  

 Kada su djeca na organiziranom ljetovanju ili zimovanju u organizaciji Dječjeg vrtića, 

roditelji plaćaju smještaj za te dane u visini od 50% iznosa utvrđenog u točkama II. i III. ove 

Odluke. 

 

 



VII 

 

 O međusobnim pravima i obvezama Dječji vrtić i korisnik usluge zaključuju ugovor. 

     

VIII 

  

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u Glasniku Zagrebačke 

županije. 
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Farkaševac, 24. ožujka 2021. 
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