PRIJEDLOG
Na temelju ĉlanka 20. stavka 2. i ĉlanka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i ĉlanak 31. Statuta Općine
Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica br.03/09,22/13,6/18), Općinsko vijeće
Općine Smokvica na svojoj 8. sjednici održanoj dana 16.kolovoza 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba
u djelatnosti predškolskog odgoja u OpćiniSmokvica i
o prednosti pri upisu u Djeĉji vrtić Bambi
I.

Opće odredbe

Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba
u djelatnosti predškolskog odgoja u Općini Smokvica i o prednosti pri upisu u Djeĉji vrtić
Bambi ( u daljnjem tekstu: Odluka) utvrĊuju se mjerila kojima se osiguravaju sredstva za
zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u Općini Smokvica.
Javne potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci
predškolske dobi ( u daljnjem tekstu : predškolski odgoj) ostvaruju se na podruĉju Općine
Smokvica u DJEĈJEM VRTIĆU BAMBI( u daljnjem tekstu: Vrtić) .
Predškolski odgoj u Djeĉjem vrtiću Bambi ostvaruje se za djecu od 3. godine
života do polaska u školu.
Javne potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja koje se ostvaruju u Vrtiću iz
stavka 1.i 2. ovog ĉlanka su:
- redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi
djece rane i predškolske dobi koji su prilagoĊeni razvojnim potrebama djece te njihovim
mogućnostima i sposobnostima ( u daljnjem tekstu : redoviti program)
- program predškole,
- program ranog uĉenja stranih jezika,
- program za darovitu djecu rane i predškolske dobi, i
- drugi programi umjetniĉkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja ovisno o potrebama
djece i zahtjeva roditelja sukladno Državnom pedagoškom standardu odgoja i naobrazbe po
ishoĊenju suglasnosti nadležnog Ministarstva.
Ĉlanak 2.
Općina Smokvica vrtiću se osigurava odgovarajući prostor i opremu za trajno obavljanje
djelatnosti, sredstva za investicijsko održavanje i popravak objekta i opreme te sredstva za
plaćui materijalne troškove zaposlenih i dr. sukladno Državnom pedagoškom standardu
predškolskog odgoja i obrazovanja.
Ĉlanak 3.
Sredstva za javne potrebe iz ĉlanka 1. ove Odluke osiguravaju se:
- iz proraĉuna Općine Smokvica,
- iz proraĉuna ostalih općina i gradova, za djecu s njihova podruĉja,
- iz proraĉuna Dubrovaĉko-neretvanske županije,
- iz državnog proraĉuna,
- sudjelovanjem roditelja (korisnika usluge) u financiranju ekonomske cijene programa koji se
ostvaruju u Vrtiću,
- prodajom usluga Vrtića na tržištu i
- iz drugih izvora sukladno zakonu.

Visina financijskih sredstava potrebnih za realizaciju pojedinog programa, kao u
djelatnosti Vrtića u cjelini, te izvori financiranja utvrĊuju se Financijskim planom Vrtića
prije poĉetka poslovne godine sukladno posebnim propisima.
II.

Financiranje Dječjeg vrtića
1. Redoviti program

Ĉlanak 4.
Redoviti program Vrtića je 6-satni program.
Ĉlanak 5.
Ekonomsku cijenu redovitog programa ( u daljnjem tekstu: ECRP) predškolskog
odgoja Djeĉjeg vrtića Bambi sukladno ovoj Odluci, te omjer uĉešća osnivaĉa – i korisnika
usluge ( roditelja, skrbnika i dr. ) u ECRP temeljem Financijskog plana Vrtića utvrĊuje
Upravno vijeće Djeĉjeg vrtića uz suglasnost Općinskog naĉelnika Općine Smokvica.
ECRP se iskazuje
mjeseĉno po jednom djetetu u kunama na bazi jedne
kalendarske godine ( dvanaest mjeseci ). Pedagoška godina traje od 01. 09. tekuće godine
do 31. 08. iduće godine.
Ĉlanak 6.
Za dijete, odnosno najmanje jednog roditelja koje ima prebivalište na podruĉju
Općine Smokvica sudjelovanje (uĉešće) roditelja (korisnika usluge) u financiranju ECRP
Vrtića odreĊuje se u istom iznosu za sve roditelje, bez obzira na visinu prihoda i materijalne
prilike obitelji i to u iznosu od 0,00% ECRP.
Razliku sredstava do pune ekonomske cijene redovnog programa, kao osigurava
Općina Smokvica Proraĉunom, te drugih izvora sukladno ovoj Odluci.
Ĉlanak 7.
Roditelji ostvaruju povoljnije uvjete sudjelovanja u ECRP ( olakšice) odreĊenog u
ĉlanku 7. stavku 1. ove Odluke i to kako slijedi:
a) oslobađa se od plaćanja Vrtića u potpunosti:
- roditelj/staratelj/skrbnik djeteta koji ima prijavljeno prebivalište na podruĉju Općine
Smokvica.
2. Sufinanciranje općina/gradova za djecu sa tog područja
Ĉlanak 8.
U Djeĉji vrtić Bambi mogu se upisivati djeca s podruĉja drugih općina i gradova, ako
su upisana sva djeca s prebivalištem na podruĉju Općine Smokvica, (ako ima slobodnih
mjesta) sukladno Planu upisa.
Uĉešće domicilne općine, odnosno grada i roditelja (korisnika usluge) u sufinanciranju
ekonomske cijene programa te moguća osloboĊenja od uĉešća za roditelje sukladno ovoj
Odluci
ureĊuju se aktom domicilne općine odnosno grada. Razliku
ECRP snosi
roditelj/skrbnik ( korisnik vrtića).
ECRP može plaćati i samo roditelj/staratelj ( korisnik) Vrtića ukoliko sa Vrtićem
sklope Ugovor o plaćanju pune ECRP.
Ĉlanak 9.
Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, Djeĉji vrtić Bambi može izvoditi
druge programe, osim programa iz ĉlanka 1. stavka 2. ove Odluke, sukladne odredbama
Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe
i
ishoĊenja

suglasnosti/odobrenja
nadležnog Ministarstva (npr. Igraonica - plesne, dramske , uĉenje
stranog jezika, i sl.).
Odluku o izvoĊenju programa iz stavka 1. ovog ĉlanka donosi Upravno vijeće
Vrtića uz suglasnost naĉelnika Općine Smokvica.
Program iz ovog ĉlanka mora najmanje sadržavati:
- Naziv Programa, popis djece koja su obuhvaćena programom, broj djece, cijena
koštanja sa prikazom izvora financiranja , vrijeme i prostor izvoĊenja i dr.
Programi iz stavka 1. ovog ĉlanka financiraju se iz Financijskog plana Vrtića
(proraĉun općine, županijski proraĉun, državni proraĉun i/ili drugi izvori i plaćanjem
roditelja djece polaznika predmetnih programa).
III.

Prednosti i postupak pri upisu u Vrtić

Ĉlanak 10.
Prednost pri upisu u Djeĉji vrtić Bambi imaju djeca s prebivalištem na podruĉju
Općine Smokvica, ĉiji barem jedan roditelj ima prebivalište na podruĉju Općine
Smokvica,prema sljedećem redoslijedu:
1. dijete roditelja žrtava i invalida domovinskog rata,
2. dijete ĉija su oba roditelja zaposlena,
3. dijete s teškoćama u razvoju,
4. dijete samohranog roditelja i dijete iz jednoroditeljske obitelji,
5. dijete u udomiteljskoj obitelji,
6. dijete u godini prije polaska u školu,
7. dijete iz obitelji s troje ili više djece,
8. dijete roditelja koji prima doplatak za djecu
Ukoliko više roditelja ostvaruje pravo prioriteta po toĉki 3. stavka 1. ovog ĉlanka,
pravo prvenstva ostvaruje se prema daljnjem redoslijedu:
1. roditelji koji u redovitom programu već imaju dijete u Vrtiću,
2. zdravstveno stanje u obitelji (invaliditet, teška bolest ĉlana obitelji),
3.dijete starije kronološke dobi
Roditelj (korisnik usluge) dužan je prilikom upisa djeteta u Vrtić dostaviti
dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prvenstva.
Ĉlanak 11.
Dijete koje je ispunilo sve uvjete za upis u Vrtić, ali nije bilo upisano u
prethodnoj pedagoškoj godini zbog nedostatka kapaciteta Vrtića, temeljem ponovnog
ažuriranog zahtjeva ima prvenstvo pred ostalom djecom.
Dijete koje je u prethodnoj pedagoškoj godini ispisano iz Vrtića prije isteka pedagoške
godine (31. 8. ), može se u Vrtić ponovno upisati ukoliko ostane mjesta za upis nakon
upisa sve djece za koje je podnijet zahtjev za upis sukladno Planu upisa.
Ĉlanak 12.
Postupak upisa u Djeĉji vrtić Bambi i druga pitanja u svezi s upisom djece u Vrtić
sukladno odredbama ove Odluke podrobnije se ureĊuju općim aktom (pravilnikom) koji
donosi Upravno vijeće Djeĉjeg vrtića Bambi, uz suglasnost naĉelnika Općine Smokvica.
Ĉlanak 13.
Za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja, a u cilju poboljšanja standarda
predškolskog odgoja, Općina Smokvica može iz svog Proraĉuna izdvajati sredstva i iznad
mjerila utvrĊenih ovom Odlukom.

Odlukom o izvršenju Proraĉuna za fiskalnu
Djeĉji vrtić.
IV.

godinu utvrĊuje se i izdavanje za

Prijelazne i zaključne odredbe

Ĉlanak 14.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti ranije Odluke o djelatnosti
predškolskog odgoja u Općini Smokvica.
Ĉlanak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Smokvica.“
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