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PRIJEDLOG 
 

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 30. Statuta Grada Samobora 
(Službene vijesti Grada Samobora br. 3/16) i članka 77. Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/16 – pročišćeni tekst), 
Gradsko vijeće Grada Samobora na __ sjednici održanoj dana _________ godine 
donijelo je 

 
ODLUKU  

O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE RODITELJSKIH UPLATA ZA 
OSTVARIVANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I 

OBRAZOVANJA U DJEČJIM VRTIĆIMA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD 
SAMOBOR 

 
Članak 1. 

Visina roditeljske uplate za redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja i 
obrazovanja (u daljnjem tekstu: program) u Dječjem vrtiću Grigor Vitez i Dječjem 
vrtiću Izvor (u daljnjem tekstu: dječji vrtići) iznosi 580,00 kuna mjesečno. 

Upravna vijeća dječjih vrtića utvrdit će visinu roditeljske uplate za posebne i 
alternativne odgojno – obrazovne programe u dječjim vrtićima. 
 

Članak 2. 
Sredstva iz članka 1. ove odluke uplaćuju se u Proračun Grada Samobora. 

 
Članak 3. 

Iznos roditeljske uplate je nepromjenjiv i ne ovisi o broju dana boravka djeteta u 
dječjem vrtiću. 

Ako je dijete izostalo u kontinuitetu minimalno 10 ili više radnih dana zbog 
bolesti, a izostanak je potvrđen liječničkom potvrdom, roditelju se umanjuje 10,00 kuna 
po danu izostanka.  

Liječničke potvrde predaju se najkasnije 5 radnih dana po završetku bolovanja, a 
naknadno predane potvrde se ne uvažavaju. 

Za izostanke bez liječničke potvrde roditelj plaća punu cijenu. 
 

Članak 4. 
Visina roditeljske uplate utvrđena u članku 1. stavku 1. ove odluke umanjuje se 

za 50% za mjesec kolovoz zbog korištenja godišnjih odmora i za taj mjesec se ne 
priznaju liječničke potvrde.  
 

Članak 5. 
Za djecu koja ne pohađaju redoviti program predškolskog odgoja, program 

predškole obvezan je u godini prije polaska u osnovnu školu, te je besplatan. 
 

Članak 6. 
Visina roditeljske uplate iz članka 1. ove odluke umanjuje se prema sljedećim 

mjerilima: 
 

-  roditeljima koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu 15% 
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-  roditeljima koji imaju više djece u vrtiću:  
-  za drugo dijete u vrtiću 20% 
-  za treće i svako sljedeće dijete u vrtiću 100% 
-  roditeljima korisnicima zajamčene minimalne naknade 100% 
-  roditeljima koji imaju status hrvatskog ratnog vojnog invalida 

iz Domovinskog rata s postotkom oštećenja organizma od 90% 
i više 

 
30% 

-  samohranim roditeljima (roditeljima koji sami skrbe za svoje 
dijete i uzdržavaju ga)                        

 
30% 

-  roditeljima djece s teškoćama u razvoju 50% 
 Pravo na umanjenje visine roditeljske uplate utvrđuju dječji vrtići na temelju 
dokumentacije koju dostavljaju roditelji uz zahtjev za upis djeteta. 

Ukoliko okolnosti za umanjenje nastanu tijekom pohađanja vrtića, kako bi 
ostvarili pravo na umanjenje, roditelji su dužni podnijeti zahtjev za umanjenje kojem je 
priložena dokumentacija koja dokazuje nastanak okolnosti iz stavka 1. ovog članka.  

Pravo na umanjenje obračunava se od dana podnošenja urednog zahtjeva.  
Za cjelodnevni redovni program visina roditeljske uplate može se umanjiti samo 

po jednoj osnovi.  
Pravo na umanjenje ostvaruje se u pravilu do ispisa djeteta iz vrtića odnosno do 

promjene okolnosti temeljem kojih je pravo na umanjenje ostvareno. 
 

Članak 7. 
Neovisno o mjerilima iz članka 6. stavka 1. ove odluke, upravno vijeće dječjeg 

vrtića može roditelju umanjiti visinu roditeljske uplate zbog posebnih okolnosti vezanih 
uz tešku bolest djeteta ili teško socijalno - ekonomsko stanje. 

Odluku o umanjenju roditeljske uplate donosi upravno vijeće, na temelju 
zahtjeva roditelja kojem je priložena dokumentacija kojom se dokazuju posebne 
okolnosti iz stavka 1. ovog članka.  

Umanjenje roditeljske uplate zbog posebnih okolnosti obračunava se od dana 
podnošenja urednog zahtjeva.  

 
Članak 8. 

Roditelji su dužni prijaviti dječjem vrtiću svaku promjenu činjenica koje utječu 
na ostvarivanje prava iz članaka 6. i 7. ove odluke u roku 8 dana od nastale promjene te 
na zahtjev dječjeg vrtića dostaviti dokumentaciju na kojoj se temelji korištenje prava, a 
radi provjere osnovanosti korištenja. 

 
Članak 9. 

Pravo na umanjenje roditeljskih uplata odnosi se samo na djecu s prebivalištem 
na području grada Samobora. 
 

Članak 10. 
 Prednost pri upisu djece u dječje vrtiće imaju: 

- djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata 
- djeca iz obitelji s troje ili više djece 
- djeca zaposlenih roditelja 
- djeca s teškoćama u razvoju 
- djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima 
- djeca u godini prije polaska u osnovnu školu 
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- djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu. 
 

Članak 11. 
Ukoliko su zadovoljene potrebe djece s prebivalištem na području grada 

Samobora za ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja, dječji vrtići 
mogu upisivati i djecu koja nemaju prebivalište na području grada Samobora. 

Roditelji djece koja nemaju prebivalište na području grada Samobora plaćaju 
punu ekonomsku cijenu boravka djeteta s obzirom na program koji koristi.  
 

Članak 12. 
 Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za 
utvrđivanje visine roditeljskih uplata za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i 
obrazovanja u dječjim vrtićima Grigor Vitez i Izvor (Službene vijesti Grada Samobora 
br. 5/10 i 4/14).  
 

Članak 13. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim vijestima 

Grada Samobora.  
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
 
 PREDSJEDNIK  
 GRADSKOG VIJEĆA 
 Branimir Šiljak 

 
 


