
 
Temeljem čl. 64. Statuta Dječjeg vrtića „Čarolija“ Upravno vijeće DV „Čarolija“ na trećoj 
sjednici održanoj  dana 03.07.2020. godine donosi  

 

ODLUKU 
 o povećanju ekonomske cijene vrtića 

 
 
 

Članak 1. 
 
Ekonomska cijena predškolske ustanove Dječji vrti ć “Čarolija” nije se mijenjala od početka 
rada ustanove 14. svibnja 2018. godine u kojoj je definirana u iznosu od 1.435,00 kuna, a 
povećava se iz razloga povećanja tržišnih parametara iz kojih se formira ekonomska cijena 
(energenti, prehrana, plaće zaposlenika, komunalnne usluge, materijal za njegu djece, 
didktika, pedagoški standard ustanove). 

Članak 2. 
 

Nova ekonomska cijena vrtića iznosi 1.600,00,00 kuna mjesečno za redoviti desetsatni 
program. 

 
Članak 3. 

 
Korisnik usluga, roditelj/skrbnik, temeljem Ugovora o ostvarivanju redovitog programa 
predškolskog odgoja djeteta se obvezuje plaćati određeni iznos, na način i u iznosu utvrđenom u 
Odluci o sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog desetsatnog programa što ga njegovo dijete 
ostvaruje u vrtiću koja je prilog ove Odluke. 
 
 

Članak 4. 
 
Ova Odluka stupa na snagu 01. rujna 2020. godine, a objavit će se na oglasnoj ploči i web 
stranici vrtića. 

 
 

U Bikovcu, 03. srpnja 2020.       

 

KLASA: 601-01/20-01/7 
UR BROJ: 2186-178-20-11          
 
 

Predsjednica Upravnog vijeća DV „Čarolija“ 
                                 
                                   

                                                                                                               ______________________________                                 

                                                                                                          / Davorka Kumrić/                                  

 
 
 
 
 
 



 
 

ODLUKA 
o sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog desetsatnog programa vrtića 

 
 

 
Sudjelovanje roditelja u cijeni redovitog programa s prebivalištem na području Općine Maruševec: 

Subvencija Općine Maruševec – 800,00 kuna Sudjelovanje roditelja  
prvo dijete 800,00 kuna 
drugo dijete (popust 280,00 kuna) 520,00 kuna 
treće dijete (popust 330,00 kuna) 470,00 kuna 

 

Sudjelovanje roditelja u cijeni redovitog programa s prebivalištem na području Općine Vidovec: 
Subvencija Općine Vidovec – 650,00 kuna Sudjelovanje roditelja 
prvo dijete 950,00 kuna 
drugo dijete (popust 280,00 kuna) 670,00 kuna 
treće dijete  popust 330,00 kuna) 620,00 kuna 

 
Sudjelovanje roditelja u cijeni redovitog programa s prebivalištem na području Grada Ivanca: 

Subvencija Grada Ivanec – 700,00 kuna Sudjelovanje roditelja 
prvo dijete 900,00 kuna 
drugo dijete (popust 280,00 kuna) 620,00 kuna 
treće dijete  (popust 330,00 kuna) 570,00 kuna 

 

Sudjelovanje roditelja u cijeni redovitog programa s prebivalištem na području Općine Donja Voća: 
Subvencija Op. D.Voća I. dijete - 500,00 kuna Sudjelovanje roditelja 
prvo dijete                                                 1.100,00 kuna 
Subvencija Op. D.Voća II. dijete - 625,00 kuna  
drugo dijete ( popust 280,00 kuna) 695,00 kuna 
Subvencija O. D.Voća III. dijete - 750,00 kuna  
treće dijete (popust 330,00 kuna) 520,00 kuna 

 
Sudjelovanje roditelja u cijeni redovitog programa s prebivalištem na području Općine Klenovnik: 

Subvencija Općine Klenovnik – 500,00 kuna Sudjelovanje roditelja 
prvo dijete 1.100,00 kuna 
drugo dijete (popust 280,00 kuna) 820,00 kuna 
treće dijete (popust 330,00 kuna) 770,00 kuna 

 
Sudjelovanje roditelja u cijeni redovitog programa s prebivalištem na području Općine Vinica: 

Subvencija Općine Vinica – 50% ek.cijene Sudjelovanje roditelja 
prvo dijete 800,00 kuna 
drugo dijete (popust 280,00 kuna) 520,00 kuna 
treće dijete (popust 330,00 kuna) 470,00 kuna 

 
U Bikovcu, 03. srpnja 2020.       

 

KLASA: 601-01/20-01/7 
UR BROJ: 2186-178-20-11 

Predsjednica Upravnog vijeća DV „Čarolija“ 

                                 
                                   

                                                                                                               ______________________________                                 

                                                                                                          / Davorka Kumrić/                                  

 


