
 

 

DJEČJI VRTIĆ POLETARAC, VILE VELEBITA 18, ZAGREB (u nastavku teksta: Dječji vrtić), OIB:92781436923 

zastupan po vršitelju dužnosti ravnatelja Sandri Beneti,  

i  

roditelj ______________ OiB ____________, i ________________ OiB _____________, adresa _______________, (u 

nastavku teksta: korisnik usluga), sklopili su  

 

U G O V O R  

o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta  

 

Članak 1.  

Dječji vrtić se obvezuje pružiti usluge redovitog (10, 8, 6, 4, …) – satnog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene 

zaštite, prehrane i socijalne skrbi predškolskog djeteta: IME I PREZIME DJETETA (DATUM ROĐENJA).  

 
 

(u nastavku teksta: neposredni korisnik usluga) u skladu s propisanim programom i državnim pedagoškim standardom 

predškolskog odgoja, u razdoblju od 01.09.2022. do ispisa djeteta.  

 

Članak 2.  

   Program iz članka 1. ovog Ugovora, koji dnevno uključuje 3 obroka, neposredni korisnik usluga koristit će radnim 

danom od ponedjeljka do petka. 

   Dječji vrtić zadržava pravo na posebno organiziranje programa tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, vodeći računa o 

potrebama korisnika usluga. 

   Dječji vrtić zadržava pravo raspoređivanja djeteta iz jedne u drugu odgojno-obrazovnu skupinu ili iz jednoga u drugi 

objekt, organiziranja prijevoza djece u drugi objekt ili drugi dječji vrtić te posebnog organiziranja programa u drugim 

posebnim okolnostima, u skladu s pedagoškim načelima i interesima organizacije rada u zadovoljavanju utvrđenih potreba za 

programima predškolskog odgoja u Gradu Zagrebu. 

   Dječji vrtić može izmijeniti uvjete ostvarivanja programa za dijete ili otkazati ostvarivanje programa u slučaju 

značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje uoči stručni tim Dječjeg vrtića, a na temelju 

obavljenih pretraga i mišljenja nadležnih službi te provedene pedagoške opservacije djeteta, ako je to u interesu razvojnih 

potreba i sigurnosti djeteta odnosno sigurnosti i ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu.  

 

Članak 3.  

  Korisnik usluga se obvezuje da će plaćati određeni iznos sudjelovanja u cijeni programa što ga njegovo dijete ostvaruje 

u Dječjem vrtiću, na način i u iznosu utvrđenom prema odluci nadležnog tijela Grada Zagreba koja će biti objavljena na 

oglasnim pločama Dječjeg vrtića.  

 

Članak 4.  

  Korisnik usluga se obvezuje da će utvrđeni iznos sudjelovanja u cijeni programa uplaćivati najkasnije do 25-tog u 

mjesecu za protekli mjesec, počev od 01.09.2022., na IBAN: HR3423600001813300007. 

  Ukoliko korisnik usluga ne podmiri dospjelu obvezu u roku, obračunat će mu se zatezna kamata prema odluci 

nadležnog tijela Grada Zagreba.  

 



Članak 5.  

  Korisnik usluga koji ispisuje dijete iz Dječjeg vrtića dužan je o tome dostaviti Dječjem vrtiću pisanu obavijest 

najkasnije 15 dana prije ispisa te platiti sve nastale troškove programa do dana ispisa. 

  Ako dijete ne boravi u Dječjem vrtiću dulje od mjesec dana, korisnik usluga dužan je najkasnije do 45-tog dana 

izostanka dostaviti Dječjem vrtiću pisanu obavijest o razlozima izostanka djeteta. 

  U slučaju da korisnik usluga nije dostavio Dječjem vrtiću pisanu obavijest o ispisu niti obavijest o razlozima duljeg 

izostanka djeteta, smatrat će se da je dijete ispisano iz Dječjeg vrtića protekom roka od 60 dana od posljednjeg dana boravka 

djeteta u programu a korisnik usluga dužan je platiti sve nastale troškove programa do tog roka.  

 

Članak 6.  

  Dječji vrtić može otkazati pružanje usluga ukoliko korisnik usluga ne plati dospjele troškove programa najkasnije u 

roku od 30 dana od dana dospjeća obveze, a potraživanja iz ovog Ugovora naplatit će putem ovrhe. 

  Dječji vrtić može otkazati pružanje usluga i u drugim slučajevima utvrđenim općim aktima Dječjeg vrtića.  

 

Članak 7.  

  Korisnik usluga se obvezuje da će osobno dovoditi i odvoditi dijete iz odgojno-obrazovne skupine ili pismeno izvijestiti 

odgojitelja o punoljetnoj osobi koju je za to ovlastio.  

 

Članak 8.  

  Prije uključivanja djeteta u odgojno-obrazovnu skupinu korisnik usluga je dužan dostaviti Dječjem vrtiću, ukoliko 

prethodno nije dostavio, potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, te dodatnu 

potvrdu o obavljenom zdravstvenom pregledu za slučaj promjena nastalih nakon sistematskog pregleda. 

  Korisnik usluga se obvezuje da neće dovoditi u Dječji vrtić bolesno dijete kako bi se izbjeglo ugrožavanje zdravlja 

druge djece, te da će nakon završenog liječenja dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu 

kojom se dozvoljava djetetu ponovni boravak u Dječjem vrtiću. 

  Ako dijete izbiva iz Dječjeg vrtića zbog drugih razloga dulje od 60 dana, korisnik usluga dužan je Dječjem vrtiću 

dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta. 

  Korisnik usluga se obvezuje da će, za slučaj značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje 

tijekom ostvarivanja programa uoči stručni tim Dječjeg vrtića, pravovremeno obaviti potrebne pretrage i pribaviti mišljenja 

nadležnih službi te sudjelovati u programu pedagoške opservacije djeteta i utvrđivanju novog prilagođenog 

individualiziranog programa, ako je to u interesu razvojnih potreba i sigurnosti djeteta odnosno sigurnosti i ostvarivanja 

odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu.  

 

Članak 9.  

  Korisnik usluga dužan je prilikom dovođenja djeteta u Dječji vrtić donijeti stvari za njegove osobne potrebe tijekom 

ostvarivanja programa (napr.: papuče, pidžama, rezervna odjeća, sredstva za njegu tijela i pelene, pribor za osobnu higijenu).  

 

Članak 10.  

  Korisnik usluga se obvezuje da će, ukoliko njegovo dijete koristi koji od posebnih ili dodatnih programa u sklopu ili 

izvan redovitog programa koji je predmet ovog Ugovora, posebno plaćati troškove tih programa prema posebnom ugovoru 

sukladno odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.  

 

Članak 11.  

  Ugovorne strane su suglasne da za sve što nije regulirano ovim Ugovorom važe odredbe općih akata Grada Zagreba i 

Dječjeg vrtića kojima je reguliran upis djece u gradske dječje vrtiće i ostvarivanje prava i obveza korisnika usluga.  

 



Članak 12.  

  Za slučaj spora nadležan je sud u Zagrebu.  

 

Članak 13.  

  Ovaj Ugovor je sačinjen u dva istovjetna primjerka, od kojih se jedan uručuje korisniku usluga a jedan ostaje Dječjem 

vrtiću.  

 

 KLASA:  

 URBROJ: 

 Zagreb, 

 

 

KORISNIK USLUGA: 

V.D. RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA:  

 

______________________________  

Ime i prezime oca                                                                                                                                 Sandra Beneta 

 

______________________ 

 

 

Ime i prezime majke 

 

______________________ 

 

 

 


