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II.
NAČELNICA

OPĆINE ROGOZNICA

35. 
Na temelju članka 3. stavka 3. Ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja na području 
Općine Rogoznica (KLASA: 372-03/20-30/1, URBROJ: 2182/12-02/20-8 od 06. listopada 2020. godine) i  
članka 36. Statuta Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije", broj 9/09, 5/13, 13/13 – 
pročišćeni tekst i "Službeni vjesnik Općine Rogoznica", broj 2/18 i 2/20) općinska načelnica  Općine Rogoznica, 
donosi 
 

               
ODLUKU 

o sufinanciranju troškova smještaja djece 
u dječjem vrtiću Sunce u Rogoznici 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom uređuje se način sufinanciranja troškova smještaja djece s područja Općine Rogoznica u Dječji 
vrtić Sunce, P.O. Lanterna u Rogoznici.  
 

Članak 2. 
 
Pravo na sufinanciranje troškova smještaja djece u dječjem vrtiću Sunce, P.O. Lanterna imaju roditelji ili jedan 
roditelj (samohrani roditelj) odnosno skrbnici (u daljnjem tekstu: korisnici usluga), od čega jedan roditelj 
odnosno skrbnik mora imati prebivalište na području Općine, i to za dijete s prebivalištem na području Općine, 
uz uvjet da imaju podmirene sve obveze prema Općini Rogoznica. 

 
Postupak utvrđivanja prava na sufinanciranje početno se provodi u Dječjem vrtiću Sunce, P.O. Lanterna u 
Rogoznici, i to prilikom predaje dokumentacije za upis djece. Naime, nakon izvršenog pregleda zaprimljene 
dokumentacije dječji vrtić Sunce se obvezuje dostaviti popis potencijalnih korisnika usluga koji udovoljavaju 
uvjetu prebivališta, na provjeru u Općinu Rogoznica, kako bi se utvrdilo da li isti imaju podmirene sve obveze 
prema Općini. 
Nakon izvršene provjere od strane Općine donosi se skupna Odluka/potvrda o sufinanciranju troškova smještaja 
u Dječji vrtić SUNCE, P.O. Lanterna u Rogoznici, za korisnike koji udovoljavaju svim traženim uvjetima. 
 

Članak 3. 
 

Ekonomska cijena boravka djece u Dječjem vrtiću Sunce, P.O. Lanterna u Rogoznici regulirana je članka 3. 
stavka 3. Ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Rogoznica i iznosi, 
kako slijedi: 

- za redovni jaslički 10-satni program iznos od 2.500,00 kuna mjesečno po djetetu, 
- za redovni vrtićki 10-satni program iznos od 2.400,00 kuna mjesečno po djetetu,  
- za redovni 6-satni jaslički program iznos od 1.700,00 kuna mjesečno po djetetu te 
- za redovni 6-satni vrtićki program iznos od 1.600,00 kuna mjesečno po djetetu. 
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Članak 4. 

 
Iznos naknade koji sufinancira Općina Rogoznica, utvrđuje se ovisno o programu koji se koristi, broju djece 
korisnika usluge koji koriste usluge smještaja u Dječjem vrtiću Sunce, P.O. Lanterna u Rogoznici, kao i 
socijalnom statusu korisnika usluge. 
Udio sufinanciranja Općine u ekonomskoj cijeni boravka djece,  odnosno udio korisnika usluge u istoj dijeli se u 
iznosima, kako slijedi: 
 
 
 
 
 

Program/kategorija 
Udio 

sufinanciranja 
Općine 

Udio 
korisnika 

usluge 
Redovni jaslički 10-satni program     

- za jedno dijete   1.900,00 600,00 
- za dvoje djece u dječjem vrtiću (cijena po djetetu)  2.020,00 480,00 
- za troje djece u dječjem vrtiću (cijena po djetetu) 2.040,00 460,00 
- za četvero djece u dječjem vrtiću (cijena po djetetu) 2.060,00 440,00 
- dijete samohranog roditelja i dijete čija obitelj koristi pravo na 

novčanu pomoć u sustavu socijalne skrb 
2.060,00 440,00 

- peto i svako slijedeće dijete korisnika usluge 2.500,00 0,00 
Redovni vrtićki 10-satni program    
- za jedno dijete   1.830,00 570,00 
- za dvoje djece u dječjem vrtiću (cijena po djetetu) 1.950,00 450,00 
- za troje djece u dječjem vrtiću (cijena po djetetu) 1.970,00 430,00 
- za četvero djece u dječjem vrtiću (cijena po djetetu) 1.990,00 410,00 
- dijete samohranog roditelja i dijete čija obitelj koristi pravo na 

novčanu pomoć u sustavu socijalne skrb 
1.990,00 410,00 

- peto i svako slijedeće dijete korisnika usluge 2.400,00 0,00 
Redovni jaslički 6-satni program    
- za jedno dijete  1.270,00 430,00 
- za dvoje djece u dječjem vrtiću (cijena po djetetu) 1.360,00 340,00 
- za troje djece u dječjem vrtiću (cijena po djetetu) 1.380,00 320,00 
- za četvero djece u dječjem vrtiću (cijena po djetetu) 1.400,00 300,00 
- dijete samohranog roditelja i dijete čija obitelj koristi pravo na 

novčanu pomoć u sustavu socijalne skrb 
1.400,00 300,00 

- peto i svako slijedeće dijete korisnika usluge 1.700,00 0,00 
Redovni vrtićki 6-satni program   
- za jedno dijete   1.200,00 400,00 
- za dvoje djece u dječjem vrtiću (cijena po djetetu) 1.280,00 320,00 
- za troje djece u dječjem vrtiću (cijena po djetetu) 1.300,00 300,00 
- za četvero djece u dječjem vrtiću (cijena po djetetu) 1.320,00 280,00 
- dijete samohranog roditelja i dijete čija obitelj koristi pravo na 

novčanu pomoć u sustavu socijalne skrb 
1.320,00 280,00 

- peto i svako slijedeće dijete korisnika usluge 1.600,00 0,00 
  

Cijena čuvanja mjesta u ljetnom razdoblju naplaćuje se od korisnika usluge u iznosu od 100,00 kuna. 
 

Članak 5. 
 

Općina Rogoznica će povodom obilježavanja blagdana sv. Nikole, sudjelovati u financiranju kupnje poklona za 
djecu u Dječjem vrtiću SUNCE, P.O. Lanterna u Rogoznici, u iznosu od 100,00 kuna po djetetu. 
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Članak 6. 

 
Općina Rogoznica ovlaštena je u bilo kojem trenutku tijekom trajanja Ugovora promijeniti način i iznos 
sufinanciranja, o čemu je dužna bez odgađanja obavijestiti Dječji vrtić Sunce, P.O. Lanterna u Rogoznici u 
pisanom obliku, a koja će odluka i kriteriji iz iste biti primjenjivi počevši od kalendarskog mjeseca koji slijedi 
nakon  mjeseca u kojem je Općina Rogoznica donijela predmetnu odluku i dostavila istu Dječjem vrtiću 
SUNCE, P.O. Lanterna u Rogoznici.  
 

Članak 7. 
 

Sufinancirani iznos naknade za korištenje usluga Dječjeg vrtića SUNCE, P.O. Lanterna u Rogoznici iz članka 4. 
ove Odluke Općina Rogoznica se obvezuje plaćati Dječjem vrtiću SUNCE najkasnije u roku od 15 dana od dana 
primitka računa Dječjeg vrtića SUNCE, P.O. Lanterna, koji može biti izdan najranije prvog radnog dana u 
mjesecu za prethodni kalendarski mjesec, a kojem računu Dječji vrtić SUNCE, P.O. Lanterna u Rogoznici, 
obvezno mora priložiti detaljnu specifikaciju iz koje će biti vidljivo koja su djeca i u kojem periodu koristila 
usluge Dječjeg vrtića SUNCE, P.O. Lanterna, odnosno koja dj eca, iz kojih razloga te u kojem vremenskom 
periodu nisu koristila odnosne usluge.  

 
Članak 8. 

 
Ukoliko bi nastupila objektivna potreba za povećanjem naknade za redovne programe iz članka 3., posebice ako 
bi sukladno primjenjivim zakonskim propisima predškolski standardi bili u znatnoj mjeri izmijenjeni, odnosno, 
ako bi cijene energenata i/ili materijalnih troškova vezanih za pružanje usluga predškolskog odgoja i 
obrazovanja bile znatno povećane, Dječji vrtić SUNCE, P.O. Lanterna se o tome obvezuje bez odgađanja 
obavijestiti Općinu Rogoznica, u kojem će slučaju ista, najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka odnosne 
obavijesti, obavijestiti Dječji vrtić SUNCE, P.O. Lanterna u Rogoznici, o odluci donesenoj s time u svezi, pri 
čemu će, u slučaju prihvata opravdanosti razloga za povećanjem visine naknade za korištenje usluga 
predškolskog odgoja i obrazovanja donijeti Izmijene i dopune ove Odluke. 
 

Članak 9. 
 
Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja djece u Dječji vrtić SUNCE, P.O. Lanterna u Rogoznici iz članka 
4. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Rogoznica u okviru programa 1015 – Predškolski odgoj, 
aktivnosti A100001 – Sufinanciranje cijene dječjeg vrtića. 
 

Članak 10. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju Općine Rogoznica u cijeni boravka 
djece u dječjem vrtiću „Baturica“ u Rogoznici, kao podružnici ustanove „Oršula“ – dječji vrtići Šibenik KLASA: 
402-07/20-70/2, URBROJ: 2182/12-02/20-1 od 31. kolovoza 2020. godine  
 

Članak 11. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Rogoznica. 
 

 
KLASA: 402-07/20-70/4                                                                                   
URBROJ: 2182/12-02/20-1                                                                                    
Rogoznica,  04. studenog 2020. 
 

OPĆINSKA NAČELNICA    
Sandra Jakelić 

 
 



36.

Članak 1.

Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije", broj 9/09, 5/13, 
13/13 – pročišćeni tekst i "Službeni vjesnik Općine Rogoznica", broj 2/18 i 2/20), općinska načelnica  Općine 
Rogoznica, donosi

Članak 2

Ovom Odlukom uređuje se način sufinanciranja troškova smještaja djece s područja općine Rogoznica u 
predškolske ustanove izvan područja općine Rogoznica.

ODLUKU
o sufinanciranju Općine Rogoznica u troškovima usluga predškolskih ustanova 

izvan područja Općine Rogoznica

KLASA: 402-07/20-70/5                                                                 

.

Rogoznica,  04. studenog 2020.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Rogoznica.

Općina Rogoznica će sudjelovati u sufinanciranju troškova usluga predškolskih ustanova izvan područja općine 
Rogoznica ukoliko dječji vrtić Sunce P.O. Lanterna u Rogoznici nije u mogućnosti pružiti traženu uslugu roditelju – 
skrbniku s prebivalištem na području općine Rogoznica za svoje dijete s prebivalištem na području općine 
Rogoznica.

Članak 3. 

Sandra Jakelić 

URBROJ: 2182/12-02/20-1                                                            

Troškove usluga iz članka 2. ove Odluke, Općina Rogoznica će sufinancirati u visini od 70% iznosa pune ekonomske 
cijene, i to mjesečno po djetetu.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju Općine Rogoznica u troškovima usluga 
predškolskih ustanova izvan područja općine Rogoznica KLASA: 402-07/17-70/5, URBROJ: 2182/12-02/17-1 od 
01. rujna 2017. godine 

Članak 5.

OPĆINSKA NAČELNICA  

Broj 7 - Stranica 5  SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE ROGOZNICA9. studenog 2020. 



SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE ROGOZNICA

E-mail: opcina.rogoznica@si.htnet.hr • Internet: www.rogoznica.hr 

Uredništvo: Željana Miletić, glavna i odgovorna urednica, Nina Kursar
Izdavač: OPĆINA ROGOZNICA, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22203 Rogoznica

Tisak: Općina Rogoznica

Tel: 022/ 559 040 • Fax: 022/ 558 136; 

Stranica 6 - Broj 7 9. studenog 2020. 


