
 Na temelju članka 48. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi  (Narodne novine broj 
10/97 i 107/07) i članka 32. Statuta Općine Stari Mikanovci (Službeni vjesnik Vukovarsko-
srijemske županije broj 25/09),Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci, na 7. sjednici održanoj 29. 
rujna 2011. godine donijelo je

                                                                    ODLUKU
           o mjerilima za naplatu usluga Predškolske ustanove "Vedri dani"
                          Stari Mikanovci od roditelja korisnika usluga

1.

                    Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Predškolske ustanove „Vedri
dani“ Stari Mikanovci (u daljnjem tekstu Dječji vrtić) od roditelja korisnika usluga.

2.

      Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci
            predškolske dobi ostvarivanjem redovitog programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene

zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi.

3.

                   Za obavljanje usluga iz točke 2. ove Odluke, puna mjesečna cijena programa Dječjeg
vrtića za kalendarsku godinu izračunava se na osnovi ukupnog godišnjeg rashoda i

    procijenjenog godišnjeg broja korisnika usluga Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu.

              Punu mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića utvrđuje Općinsko vijeće Općine Stari
           Mikanovci na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, a na temelju mjerila utvrđenih ovom
           Odlukom.

                                                                              4.

                    Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji ima prebivalište na podrućju Općine Stari 
Mikanovci sudjeluje u plaćanju pune mjesečne cijene Dječjeg vrtića ovisno o duljini

            trajanja programa i to:

– za cjelodnevni boravak 38,2562 % od pune mjesečne cijene

– za poludnevni boravak 34,0055 % od pune mjesečne cijene

– za cjelodnevni jaslički boravak 46, 7576 % od pune mjesečne cijene

– za poludnevni jaslički boravak 42,5069 % od pune mjesečne cijene

– za predškolu od 01. 10. do 31. 05. za 6 sati u tjednu 12,7521 % pune mjesečne cijene



                      Roditelj-korisnik usluga Vrtića koji ima prebivalište na podrućju druge jedinice
             lokalne samouprave sudjeluje u plaćanju pune mjesečne usluge Dječjeg vrtića ovisno o
             duljini trajanja programa i to:

– za cjelodnevni boravak 55,2590 % od pune mjesečne cijene

– za poludnevni boravak 51,0083 % od pune mjesečne cijene

– za cjelodnevni jaslički boravak 63,7603 % od pune mjesečne cijene

– za poludnevni jaslički boravak 59,5096 % od pune mjesečne cijene

                      

                     Općina Stari Mikanovci financirat će razliku od visine pune mjesečne cijene boravka
              djeteta u Dječjem vrtiću.

                                                                             5.

                      U slučaju kada roditelj-korisnik usluga s područja Općine Stari Mikanovci, 
             koristi prava iz socijalne skrbi, mjesečno sudjelovanje u cijeni usluga Dječjeg vrtića 
             utvrdit će se sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

  
6.

                Utvrđivanje statusa i prava na plaćanje cijena po odredbi točke 5. provodi ravnatelj 
             i Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

7.

              Za svako drugo dijete istih roditelja ili skrbnika , roditelji ili skrbnici plaćaju cijenu 
              usluga iz točke 4. umanjenu za 20 %.

                    Za dijete koje je odsutno 30 dana radi bolesti, plaća se cijena usluga umanjena za
            50% uz liječničku potvrdu. U tom slučaju se u izračunu cijene uzima u obzir popust od 50% 

samo po toj osnovi, a izostavlja se popust od 20 % za drugo i naredno dijete.

                   Odsutnost radi bolesti utvrđuje nadležni liječnik.
                   O spriječenosti djeteta radi bolesti roditelji ili skrbnici –korisnici usluga dužni su 
             obavijestiti Dječji vrtić u roku od 2 dana od pojave bolesti.

8.

       Cijene usluga Dječjeg vrtića plaćaju roditelji ili skrbnici –korisnici usluga do 20. u
             tekućem mjesecu na račun Dječjeg vrtića.

9.

                Prestanak korištenja usluga  Dječjeg vrtića roditelj  ili skrbnik ( korisnik usluge ) 
             obvezan je najaviti pismeno ili usmeno najmanje 15 dana ranije. 



Do prestanka korištenja usluge korisnici su dužni podmiriti dugovanje.

10.

O korištenju usluga  Dječjeg vrtića zaključuje se poseban ugovor.

11.
Općina Stari Mikanovci  plaća preostale potrebe u obavljanju djelatnosti Dječjeg vrtića.

12.

           Ova Mjerila stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u "Službenom
           vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.

                                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća: 
                                                                                               Pero Babić

           Klasa: 022-01/11-01/51

           Ur. Broj: 2188/11-01-11-01

           Stari Mikanovci, 29. rujna 2011.



846.920,00 kn : 60 djece = 14.115,33 kn

14.115,33 : 12 mjeseci = 1.176,28 kn

Općina Stari Mikanovci:

10 sati 450,00 = 38,2562 %
7 sati 400,00 = 34,0055 %

jaslice:

10 sati  550,00 = 46,7576 %
7 sati  500,00 = 42,5069 %

druge općine:

10 sati  650,00 = 55,2590 %
7 sati  600,00 = 51,0083 %

jaslice:

10 sati  750,00 = 63,7603 %
7 sati  700,00 = 59,5096 %

Predškola

6 sati tjedno  150,00 kn = 12,7521 %


