
DJEČJI VRTIĆ „KUĆICA“ 

Gospodska 18, Zagreb 

PODRUŽNICA „VESELA KUĆICA“ 

Čučerska cesta 183, Zagreb 

 

Shodno odredbama Izvatka iz Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi, te 

skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba i prihvaćenom prijedlogu proračuna Grada 

Zagreba za 2019.a koji je stupio na snagu 01.01.2019.god., Upravno vijeće  DJEČJEG 

VRTIĆA „KUĆICA“ dne 20.04.2022. donijelo sljedeću : 

 

ODLUKU 

 O SUDJELOVANJU RODITELJA U CIJENI PREDŠKOLSKOG 

PROGRAMA DV „KUĆICA“, ZAGREB 

PODRUŽNICA „VESELA KUĆICA“ 

 
1.Sudjelovanje roditelja djece s prebivalištem na području grada Zagreba u   cijeni programa 

što ih njihova djeca ostvaruju u DV“KUĆICA“ podružnica „VESELA KUĆICA“, određuje 

se prema vrsti i trajanju programa. 

2.Ukoliko roditelj izričito traži, mogu se upisati i djeca roditelja koji nemaju prebivalište na 

području grada Zagreba, uz uvjet da roditelji te djece plaćaju punu ekonomsku cijenu 

programa. Ukoliko gradski ured u mjestu prebivališta korisnika usluge odobri 

subvencioniranje programa, cijena se umanjuje za visinu subvencije. 

3.REDOVITI PROGRAM – PETODNEVNI TJEDAN 

   Ekonomska cijena za petodnevni tjedan od 01.05.2022.god. iznosi: 

 za djecu upisanu prije 31.08.2019.god.: 

   - za redoviti program u mješovitoj vrtićkoj  skupini -----------------2700,00kn 

   - za redoviti program u jasličkoj skupini-------------------------------2700,00kn 

   - kraći program engleskog jezika i program euritmije uključen je u cijenu  vrtića. 

 za djecu upisanu od 01.09.2019.god.: 

- za redoviti program u mješovitoj vrtićkoj  skupini -----------------2900,00kn 

   - za redoviti program u jasličkoj skupini---------------------------------2900,00kn 

   - kraći program engleskog jezika i program euritmije uključen je u cijenu  vrtića. 

 

   

Prema Odluci o subvencioniranju od 01.01.2022. Grad Zagreb subvencionira korisnike 

programa prema prihodovnom cenzusu po članu zajedničkog kućanstva(ostvaren u 2021.g.) 

te se za taj iznos umanjuje ekonomska cijena za korisnike s prebivalištem u gradu Zagrebu. 

 

 

PRIHODOVNI CENZUS 

MJESEČNI IZNOS 

SUFINANCIRANJA PO DJETETU 

IZ PRORAČUNA GRADA 

ZAGREBA 

1. prosječni mjesečni prihod po članu 

zajedničkog kućanstva (ostvaren u 

prethodnoj godini) od 4.501,00 kn i više 

 

1.300,00 kn 

 

2. prosječni mjesečni prihod po članu 

zajedničkog kućanstva (ostvaren u 

prethodnoj godini) od 3.501,00 do 4.500,00 

kn 

 

1.450,00 kn 

 



3. prosječni mjesečni prihod po članu 

zajedničkog kućanstva (ostvaren u 

prethodnoj godini) od 2.501,00 do 3.500,00  

 

1.600,00 kn 

 

4. prosječni mjesečni prihod po članu 

zajedničkog kućanstva (ostvaren u 

prethodnoj godini) do 2.500,00 kn 

 

1.750,00 kn 

 

 

4.U slučaju da je korisnik  pohađao vrtić do 5 dana cijeli kalendarski mjesec , cijena usluge za 

taj mjesec umanjuje se za 40%. 

5.Za svakoiduće dijete u obitelji cijena se formira tako da se umanjuje za 200,00kn za starije 

dijete. 

6.Prilikom sklapanja ugovora s korisnikom, uplaćuje se akontacija u iznosu od 400,00kn koja 

se odbija od uplate za 1. mjesec korištenja usluga. U slučaju da se Ugovor ne realizira 

akontacija se ne vraća. Ukoliko je u 1. mjesecu korištenja usluge vrtića korisnik koristio 

usluge do 10 radnih dana u mjesecu, usluge vrtića za taj mjesec umanjuju se za 40%, 

odnosno ako je koristio usluge do7 radnih dana u mjesecu usluge vrtića za taj mjesec se ne 

naplaćuju. 

   Ukoliko je u 1. mjesecu korištenja usluga vrtića korisnik bio prisutan više od 10 radnih dana, 

usluge vrtića za taj mjesec naplaćuju se u punom iznosu. 

7.Zaposlenici dječjeg vrtića će koristiti kolektivni godišnji odmor ili zadnja dva mjeseca u 

7mjesecu (srpnju) ili  prva dva tjedna u 8.(kolovozu)mjesecu na lokaciji Čučerska cesta 183. 

   Za vrijeme korištenja kolektivnog godišnjeg odmora cijena usluge dječjeg vrtića za preostali 

period srpnja ili kolovoza 2020.g. umanjuje se za 40%.  

8.ROKOVI PLAĆANJA 

   Utvrđeni iznosi sudjelovanja roditelja u cijeni programa koji njihovo dijete ostvaruje u 

vrtiću, roditelj je dužan uplatiti na žiro račun      DV„KUĆICA“ najkasnije do 10.og u 

mjesecu za tekući mjesec. 

9.Ova odluka o sudjelovanju roditelja djece korisnika programa                       DV 

„KUĆICA“ podružnica „VESELA KUĆICA“ u cijeni predškolskog programa provodi se 

počevši od dana 01.05.2022.god. 

 

 

                                                    UPRAVNO VIJEĆE VRTIĆA 

 
5.MJ   2022.g 

      

SUFINANC. 
GRAD 

E.C. 
2500kn 

60% DO 5 
DANA 

60% DO 5 
DANA 

(kolektivni 
god.od) 

E.C. 
2700kn 

60% DO 5 
DANA 

(kolektivni 
god.od) 

1,300 kn 
1,400 kn 840KN 500 kn 1,600 kn 960 kn 

1,450 kn 1,250 kn 750KN 450 kn 1,450 kn 870 kn 

1,600 kn 1,100 kn 660KN 400 kn 1,300 kn 780 kn 

1,750 kn 950 kn 570KN 350 kn 1,150 kn 690 kn 

 


