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Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika usluga

Razdoblje savjetovanja (početak i 24. lipnja 2022.-24. srpnja 2022.
završetak)
Način objave savjetovanja
Putem web stranice Grada Buzeta:
http://www.buzet.hr/esavjetovanja/e-savjetovanja
Predstavnici javnosti koji su dostavili Tijekom provedbe savjetovanja s javnošću zaprimljeni su prijedlozi, primjedbe/očitovanja dvaju tijela:
svoja očitovanja
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet i Odbora za kulturu, obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu
politiku Gradskog vijeća Grada Buzeta
Analiza
dostavljenih
primjedbi i prijedloga

mišljenja, U nastavku donosimo prijepis zaprimljenih primjedbi/prijedloga s analizom.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet prihvatilo je veći dio Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića
„Grdelin“ Buzet. Upravno vijeće primjedbe je imalo na odredbe članka 8. vezano za postotke u kojima se smanjuje iznos
mjesečnog sudjelovanja roditelja – korisnika usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet.
Članovi Upravnog vijeća su nakon razmatranja prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“
Buzet, donijeli zaključak kojim predlažu korekcije postotaka u kojima se smanjuje iznos mjesečnog sudjelovanja roditelja –
korisnika usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet. Članovi Upravnog vijeća korigirali su predložene postotke zbog zabrinutosti
glede urednog poslovanja vrtića.
Predložene su korekcije iz razloga koji se navode u nastavku.
UV Vrtića predlaže izmjenu postotka sa 20% u 15% u točki a) članka 8. Odluke. U točki a) članka 8. predlaže se zadržavanje
postotka koji je i sada na snazi u Pravilniku o pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet.
„a) roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za drugo
i svako treće dijete za 15%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić i da su članovi istog kućanstva,“

Prijedlog se ne prihvaća.
UV Vrtića predlaže izmjenu postotka sa 20% u 25% u točki b) članka 8.:
„b) za samohranog roditelja – skrbnika, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 25%“. U
točki b) predlaže se povećanje postotka na 25 % jer je samohranim roditeljima znatno teže redovito podmirivati obveze.
Prijedlog se prihvaća.
UV Vrtića predlaže izmjenu postotka sa 50% u 25% u točki d) članka 8.:
„ d) kad dijete zbog bolesti ili oporavka nakon bolesti ne polazi Dječji vrtić u neprekidnom trajanju od minimalno 10 radnih
dana, o čemu roditelj – korisnik usluga dostavlja liječničku potvrdu, iznos sudjelovanja roditelja – korisnika usluga Dječjeg
vrtića smanjuje se za 25%“;
U točki d) predloženo je zadržavanje postotka od 25% koji je i sada na snazi u Pravilniku o pravima i obvezama korisnika
usluga u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet. Tijekom zimskih mjeseci djeca puno izostaju zbog bolesti te bi predloženo
smanjenje u točki d) članka 8. od 50% dovelo do velikog pada prihoda Ustanove, a sredstvima roditelja podmiruje se ne
samo nabava namirnica nego i tekući materijalni troškovi (struje, vode, grijanja) koji nastaju neovisno o djetetovom
pohađanju vrtića i korištenju usluge.
Prijedlog se ne prihvaća. Izostanak djeteta u neprekidnom trajanju od minimalno 10 radnih dana, odnosi se na teže
bolesti koje nisu tako česte i izostajanje dulje od pola mjeseca.
UV Vrtića predlaže izmjenu točke f) članka 8.:
„f) ukoliko dijete ne pohađa Dječji vrtić uzastopno u srpnju i kolovozu, a od toga 22 dana koristi godišnji odmor u cijelosti,
iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića za prvi i drugi mjesec smanjuje se za 50 %“.
U točki f) članka 8. UV Vrtića predložilo je povećanje postotka u kolovozu sa 0% na 50 % zbog zabrinutosti glede poslovanja
vrtića početkom sljedeće pedagoške godine. UV Vrtića smatra da nisu napravljane potrebne kalkulacije i projekcije
temeljene na predloženom modelu obračuna cijene usluga Dječjeg vrtića te da nije razvidno što primjena takvih mjerila
donosi Ustanovi obzirom da će pravo stanje biti vidljivo tek u rujnu sljedeće godine (nakon korištenja godišnjih odmora za
djecu).
Prijedlog se ne prihvaća.
Odbor za kulturu, obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu politiku Gradskog vijeća Grada Buzeta
Vezano uz izmjenu točke f) članka 8. za koju je Upravno vijeće vrtića predložilo umjesto neplaćanja Vrtića u kolovozu,
plaćanje iznosa od 50 %, zbog zabrinutosti glede poslovanja vrtića početkom sljedeće pedagoške godine. Članovi Odbora
su predložili, obzirom da vrtić ima materijalne troškove neovisno o prisutnosti djece, da se točka f članka 8. regulira na
način da cit.„f) ukoliko dijete ne pohađa Dječji vrtić uzastopno u srpnju i kolovozu, a od toga 22 dana koristi godišnji odmor

u cijelosti, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića za prvi mjesec (srpanj) smanjuje se za 50 %“, a za
drugi mjesec (kolovoz) smanjuje za 75%.
Prijedlog se prihvaća.
Članovi Odbora nisu se složili s predloženim modelom izračuna ekonomske cijene u članku 4. stavku 2. Odluke prema kojem
se ekonomska cijena izračunava na temelju financijskog izvješća Dječjeg vrtića za prethodnu godinu (FI) i prosječnog broja
djece (PBD) koja su polazila Dječji vrtić tijekom prethodne kalendarske godine, prema formuli EC=FI:PBD:12.. Predložili su
da se za izračun ekonomske cijene primijeni model po kojem se u izračun uzima usvojen financijski plan za tekuću godinu
u trenutku izračuna ekonomske cijene (usvojeni financijski plan s izmjenama i dopunama proračuna do trenutka izračuna
ekonomske cijene) te broj upisane djece u tekućoj pedagoškoj godini, a obzirom da djeca izostaju minimalno mjesec dana
da se prilikom izračuna dijeli s 11 mjeseci.
Predložili su izmjenu stavka 2. u članku 4. Odluke prema sljedećem: “Ekonomska cijena Dječjeg vrtića (EC) izračunava se na
temelju usvojenog financijskog plana za tekuću godinu važećeg u trenutku izračuna ekonomske cijene Dječjeg vrtića (FP) i
broja upisane djece u tekućoj pedagoškoj godini (BD), prema formuli EC=FP:BD:11.“
Prijedlog se prihvaća.
Prihvaćeni prijedlozi uključit će se u prijedlog Odluke koja će se uputiti Gradskome vijeću Grada Buzeta na razmatranje
i prihvaćanje.
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