
Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 
 
Klasa: 601-02/14-01/4 
Urbroj: 2178/01-04-14-1 
Slavonski Brod, 18. velja e 2014.                               
        
             Kolegij gradona elnika 
 
Predmet: Prijedlog  Pravilnika o na inu i uvjetima sudjelovanja  
                 roditelja u cijeni programa Dje jeg vrti a Ivana Brli  Mažurani  
                 - o itovanje 
 
                 Dje ji vrti  Ivana Brli  Mažurani  dostavio je Odluku Upravnog vije a o izmjeni i 
dopuni Pravilnika o na inu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dje jeg vrti a. 
                Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (10/97., 107/07., 94/13.), 
lanak 41. i 48. dje ji vrti  koji je osnovala jedinica lokalne i podru ne (regionalne) 

samouprave napla uje svoje usluge od roditelja-korisnika usluga, sukladno mjerilima koje 
utvr uje predstavni ko tijelo te jedinice. Sukladno navedenom, Dje ji vrti  Ivana Brli  
Mažurani  dostavio je prijedlog izmjene lanka 9. i lanka 12. Pravilnika o na inu i uvjetima 
sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dje jeg vrti a u cilju pomo i gra anima. 

lanak 9. se mijenja i glasi: 
Utvr uje se umanjenje sudjelovanja roditelja u cijeni programa dje jeg vrti a 
- za dijete koje zbog bolesti ne koristi program vrti a duže od 5 dana bez prekida za dane 
bolovanja, roditelj pla a 25% cijene utvr ene programom na temelju potvrde lije nika. 

lanak 12. se mijenja i glasi: 
Utvr ene naknade roditelji-korisnici usluga upla uju na žiro ra un Dje jeg vrti a Ivana Brli  
Mažurani  Slavonski Brod najkasnije do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec. Prilikom 
ispisa i u iznimnim slu ajevima naknadu mogu uplatiti na blagajni vrti a. 
  
               Budu i da je ovo akt koji donosi predstavni ko tijelo predlažemo Gradona elniku da 
se dostavljeni Prijedlog Pravilnika o na inu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa 
Dje jeg vrti a Ivana Brli  Mažurani  uputi na Gradsko vije e. 
 
                U privitku Vam dostavljamo: 

- Odluku Upravnog vije a Dje jih vrti a o izmjeni i dopuni Pravilnika o na inu i uvjetima 
sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dje jeg vrti a Ivana Brli  Mažurani   

- Zahtjev Dje jeg vrti a o izmjeni Pravilnika o na inu i uvjetima sudjelovanja roditelja u 
cijeni programa Dje jeg vrti a 

- Pravilnik 
 
               S poštovanjem, 
 

Pro elnica:  
               Dubravka Markovi , prof. 

 
 


