
Na temelju članka  41. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 
novine, 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ na sjednici 
održanoj dana 29. svibnja 2020. godine donijelo je 

 
 
 

P  R  A V  I  L  N  I  K 
 

O OSTVARIVANJU I NAČINU KORIŠTENJA  
VLASTITIH PRIHODA  

OSTVARENIH OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI             
 
 
 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom ( u daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se prihodi koje Dječji vrtić „Metković“ 
kao proračunski korisnik (u daljem tekstu: Dječji vrtić) osigurava sredstva prodajom usluga na 
tržištu i iz drugih izvora u skladu sa Zakonom o proračunu, kao i način korištenja takvih 
prihoda. 

Članak 2. 

Vlastite prihode kao izvor financiranja čine prihodi koje Dječji vrtić ostvari naplatom usluga 
od roditelja-korisnika usluga  i prihodi od sufinanciranja troškova polaznika  Dječjeg vrtića od 
drugih jedinica lokalne samouprave (Općine: Kula Norisnka i Pojezerje) u skladu s Odlukom o 
načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Metković, 
(Neretvanski glasnik br. 8/13) i Odluke o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja 
roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Metković (Neretvanski glasnik br. 9/17). 

Ostali prihodi su: 

- EU sredstva za projekt „Za skladnije i ugodnije predškolske dane u dječjem vrtiću 
Metković“ 30 mjeseci od listopada 2018. godine 

- prihod prema Odluci o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskome 
odgoju i obrazovanju   Ministarstva znanosti i obrazovanja  a na temelju članka 50. 
Zakona o odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19.) 

- sredstva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za mjeru pripravništvo i stručno 
osposobljavanje. 
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Članak 3. 

Sredstva koja Dječji vrtić ostvari vlastitom djelatnošću u skladu s člankom 48. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju, mogu se koristiti za provedbu predškolske djelatnosti i 
aktivnosti kao što su npr. 

- Materijalni troškovi 

- Investicijska ulaganja 

- Nabava didaktičke i druge opreme 

- Plaće i materijalna prava zaposlenika  

- Svi ostali tekući troškovi. 

 

Članak 4. 

Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića dio su proračuna Grada Metkovića i kao takvi se planiraju u 
financijskom planu Dječjeg vrtića. 

U financijskom planu Dječjeg vrtića planiraju se i rashodi koji će se financirati iz vlastitih 
prihoda. 

Vlastiti prihodi koji nisu iskorišteni u tekućoj godini prenose se u proračun za iduću 
proračunsku godinu. 

 

II. PRAĆENJE VLASTITIH PRIHODA I IZVJEŠTAVANJE 

 

Članak 5. 

Ravnateljica Dječjeg vrtića odgovorna je za naplatu prihoda i za izvršavanje rashoda i 
izdataka u skladu s namjenom. 

Ostvarenje i utrošak vlastitih sredstava Dječjeg vrtića nadzire kroz redovna izvješća Upravno 
vijeće Dječjeg vrtića „Metković“. 

Članak 6. 

Dječji vrtić je obvezan dostavljati polugodišnje i godišnje financisjke izvještaje Upravnom 
odjelu za proračun, računovodstvo i financije Grada Metkovića u predviđenom zakonskom 
roku. 
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Dječji vrtić je obvezan dostavljati godišnji i polugodišnji izvještaj o radu Upravnom odjelu za 
proračun , računovodstvo i financije Grada Metkovića u predviđenom zakonskom roku. 

 
 
 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE  ODREDBE 
 
 
 

Članak 7. 

Ovaj Pravilnik bit će objavljen na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića  dana 
29. svibnja 2020. godine te stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 
 
 
 
Klasa: 601-07/20-01/3 
Ur.broj: 2117-107-20-02-1 
U Metkoviću, 29. svibnja 2020. 

 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 
 
                                                                                                  _______________________________ 

                                                                                          Sanda Tomić, dipl. iur. 
 

 
 
 

                                                                                                        RAVNATELJICA: 
 

________________________________ 
                                                                                           Julijana Bebić  


