
Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 

4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada 

Dubrovnika na sjednici    , održanoj      donijelo je 

 

Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o načinu i uvjetima sudjelovanja 

roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada 

Dubrovnika 

Članak 1. 

U Zaključku o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa 

dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 

br. 11/15.) točka 14. mijenja se i glasi: 

„Roditelj – korisnik usluga vrtića ili jaslica ima pravo na umanjenje cijene plaćanja za 50 % 
ako dijete ne koristi uslugu vrtića zbog korištenja godišnjeg odmora roditelja, u ukupnom 
trajanju od 30 dana (1 mjesec) bilo kada tijekom godine. 
 
Roditelj – korisnik usluga vrtića ili jaslica ima pravo na oslobađanje plaćanja usluga vrtića u 
punom iznosu ukoliko dijete ne koristi uslugu vrtića ili jaslica tijekom ljetnih mjeseci (od 1. 
srpnja do 31. kolovoza), za predmetne mjesece. 
 
Ako korisnik koristi pravo na umanjenje cijene sukladno stavku 1. ove točke nema pravo na 
oslobađanje plaćanja usluga vrtića sukladno stavku 2. ove točke i obratno. 
 

Članak 2. 
 
Iza točke 14. dodaje se točka 14.a) koja glasi: 
 
„ Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik, na prijedlog ravnatelja a sukladno važećim 
propisima i mišljenjima nadležnih tijela može donijeti odluku o izvanrednim okolnostima 
(elementarne nepogode, epidemije i sl.) u kojem slučaju je djeci onemogućeno pohađanje 
vrtića ili jaslica, a roditelji – korisnici usluga ostvaruju pravo na smanjenje cijene. 
 
Odluku o izvanrednim okolnostima i iznos umanjenja cijene donosi Upravno vijeće Dječjih 
vrtića Dubrovnik uz prethodnu suglasnost gradonačelnika a shodno stavku 1. ove točke.“ 
 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Dubrovnika“. 

KLASA: 
URBROJ: 
Dubrovnik 
 
Predsjednik Gradskog vijeća: 
mr.sc. Marko Potrebica, v.r. 
 
 
 
 



Obrazloženje 

Pravna osnova: 

Pravna osnova za donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o načinu i 
uvjetima sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni program dječjih vrtića i jaslica u 
vlasništvu Grada Dubrovnika jest Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 
19/13., 137/15. i 123/17.), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97., 47/99. 
i 35/08.), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97.,  107/07. 
i 94/13.), Statut Dječjih vrtića Dubrovnik (KLASA:601-02/14-02/02, URBROJ:2117-110-02-
14-01, 13. listopada 2014. god.) i Statut Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada 
Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.). 
Člankom 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97.,  
107/07. i 94/13.) propisano je da upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava utvrđenih 
Zakonom o ustanovama odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg 
vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost 
osnivača dječjeg vrtića, predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića, predlaže 
osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića, odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa, uz 
suglasnost osnivača, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog 
ravnatelja dječjeg vrtića, obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom 
dječjeg vrtića. 
Člankom 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) 
propisano je da upravno vijeće donosi programe rada i razvoja ustanove, nadzire njihovo 
izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču 
promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim 
pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i 
statutom ustanove. 
Člankom 55. Statuta Dječjih vrtića Dubrovnik (KLASA:601-02/14-02/02, URBROJ:2117-110-
02-14-01, 13. listopada 2014. god.) propisano je da Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja 
donosi Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića, uz prethodnu 
suglasnost Osnivača, godišnji plan i program rada Vrtića, kurikulum Vrtića, financijski plan i 
godišnji izvještaj o izvršavanju financijskog plana, te druga izvješća sukladno propisima, 
godišnji plan nabave, odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa, odluke o 
zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno zakonu, druge opće akte utvrđene zakonom, 
drugim propisom i Statutom Vrtića. 
Člankom 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) 
propisano je da predstavničko tijelo donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz 
samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. 
Člankom 32. točkom 28. Statut Grada Dubrovnika ( „Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 
broj 04/09, 06/10, 03/11, 14/12, 06/13 – pročišćeni tekst i 9/15) propisano je da Gradsko 
vijeće donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom. 
 
Svrha usvajanja: 
 
Dana 4. srpnja 2018. godine Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno 
društvo Grada Dubrovnika zaprimio je dopis Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik. 
U dopisu se navodi da obzirom na trenutnu situaciju ospica na području Dubrovačko – 
neretvanske županije u kojoj se djeci koja nisu procijepljena po hrvatskom kalendaru 
cijepljenja ili imaju kontraindikacije na cjepivo onemogućilo pohađanje jaslica odnosno vrtića 
do daljnjega (temeljem dopisa HZJZ; koja ujedno još i traje) iskazala se potreba za 
izmjenama i dopunama Zaključka o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja – korisnika 
usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika. Obzirom da je 



situacija izvanredna te da su dječji vrtići onemogućili pružanje usluga korisnicima/roditeljima, 
smatra se opravdanim da roditelji ne plaćaju punu cijenu vrtića.  
Predlažu se izmjene i dopune zaključka kojom bi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja 
sukladno važećim propisima i mišljenjima nadležnih tijela imalo ovlast predložiti donošenje 
odluke o izvanrednim okolnostima (elementarne nepogode, epidemije i sl.) u kojem slučaju je 
djeci onemogućeno pohađanje vrtića, a roditelji  - korisnici usluga ostvaruju pravo na 
smanjenje cijene. Odluku o izvanrednim okolnostima u kontekstu Zaključka o načinu i 
uvjetima sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u 
vlasništvu Grada Dubrovnika donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja a uz prethodnu 
suglasnost gradonačelnika sukladno važećim propisima i mišljenjima nadležnih tijela. 
Također smatra se da oni roditelji čije dijete nikako ne pohađa vrtić tijekom ljetnih mjeseci 
(od 1. srpnja do 31. kolovoza) trebaju biti oslobođeni od plaćanja 100% iznosa jer navedene 
usluge ne koriste prema prethodno navedenom periodu. 
Temeljem podataka Dječjih vrtića Dubrovnik obračun financijske razlike tijekom ljetnih 
mjeseci je iznosio cca 1.000.000,00 kuna (točan podatak ne može se znati u danom 
trenutku). 
 


