
DJEČJI VRTIĆ MAČIĆI        

MAČE 84E 

49251 MAČE 

Upravno vijeće 

 

KLASA: 400-07/22-01/04 

URBROJ: 2211-56-22-05 

U Maču, 26.09.2022. 

 

Na temelju članka 54. i 56. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), članka 34. 

Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/08), članka 3. Uredbe o sastavljanju i 

predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine 

broj 95/19), Pravilnika o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunksih 

korisnika Općine Mače (KLASA:432-04/22-01/01, URBROJ:2140-21-01-22-01 od 27.06.2022. 

godine) te članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Mačići, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mačići na 

svojoj 29. sjednici održanoj 26.09.2022. godine donosi 

 

PRAVILNIK  

O OSTVARIVANJU I KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA 

Dječjeg vrtića Mačići 

 

Članak 1. 

  Ovim Pravilnikom o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Dječjeg vrtića Mačići (u 

daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se materijalna i procesna pitanja u pogledu ostvarivanja i 

raspolaganja vlastitim prihodima i nenamjenskim donacijama Dječjeg vrtića Mačići (dalje: vrtić). 

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na sredstva državnog proračuna, osnivača Općine 

Mače, županije, namjenske prihode od sufinanciranja, namjenske donacije i pomoći drugih 

pravnih i fizičkih osoba te namjenska sredstva dobivena u okviru lokalnih, regionalnih, 

nacionalnih i EU projekata. 

 

Članak 2. 

 Vlastiti prihodi su prihodi koje Dječji vrtić ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u 

tržišnim uvjetima.   

  Vrtić može ostvarivati vlastite prihode od: 

1. naknade za najam prostora i opreme vrtića drugim organizatorima kvalitetnih programa 

za djecu te iznimno od naknade za pružanje drugih usluga pod uvjetom da to ne ometa redovito 

odvijanje djelatnosti vrtića. 

2. od dodatnih uplata roditelja djece za verificirane posebne cjelodnevne, poludnevne  i 

kraće programe koju su odobreni od strane osnivača 

3. ostalih izvora. 

 

Članak 3. 

Prostor vrtića može se iznajmiti zainteresiranim građanima, udrugama, ustanovama, 

trgovačkim društvima i drugim pravnim i fizičkim osobama ako djelatnost koju bi obavljali u 

prostoru vrtića nije u suprotnosti s obrazovnom i odgojnom funkcijom vrtića. 

 

Članak 4. 

Zahtjev za najam prostora se podnosi Upravnom vijeću. Upravno vijeće odlukom pobliže 

uređuje uvjete najma, najamninu i vrijeme najma odnosno trajanje. Na osnovi odluke o davanju u 

najam ravnatelj vrtića sklapa ugovor o najmu. 



Članak 5. 

Evidencija o sklopljenim ugovorima o najmu vodi se u tajništvu vrtića, a ravnatelj je 

odgovoran za naplatu vlastitih prihoda. 

 

Članak 6. 

 Dječji vrtić može ostvarivati donacije od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, 

trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna za koje nije utvrđena njihova 

namjena.  

 Nenamjenske donacije Dječjeg vrtića mogu se koristiti za materijalne i financijske rashode 

te nabavu opreme.  

 

Članak 7. 

 Vlastitim prihodima Dječji vrtić podmiruje prvenestveno rahode koji nastaju obavljanjem 

poslova na temelju kojih su vlastiti prihodi ostvareni. 

 Ako su prihodi uplaćeni u nižem iznosu nego što je planirano, mogu se preuzeti i plaćati 

obveze do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava. 

 Ako je Dječji vrtić u bilanci na dan 31.12. prethodne godine iskazao manjak prihoda (iz 

izvora: vlastiti prihodi) obvezan je vlastite prihode ostvarne u iznosu većem od iznosa potrebnog 

za pokriće rashoda iz stavka 1. ovog članka, rasporediti za pokriće iskazanog manjka.  

 Iznimno ako proračunski korisnik ostvari vlastite prihode u iznosu većem od iznosa 

potrebnog za podmirivanje rashoda iz stavka 1. i 2. ovog članka, obvezan ih je koristiti za 

materijalne i financijske rashode, vlastito učešće u EU projektima te unaprjeđenje djelatnosti 

(nabavu nefinancijske imovine). 

 Kad Dječji vrtić ostvaruje značajne vlastite prihode, nakon podmirenja rashoda iz stavka 

1.-3. ovog članka, preostali iznos vlastitih prihoda može koristiti za sufinanciranje bruto plaća. 

 Iznimno, vlastiti prihodi mogu se koristiti i u druge svrhe, ali uz prethodnu suglasnost 

osnivača.  

 Vlastiti prihodi koji se ne iskoriste u tekućoj godini prenose se u sljedeću proračunsku 

godinu, a ostvareni višak prihoda koristi se sukladno zakonu i općim aktima Dječjeg vrtića te 

Pravilniku o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunksih korisnika 

Općine Mače (KLASA:432-04/22-01/01, URBROJ:2140-21-01-22-01 od 27.06.2022. godine) 

kojeg je donijela općinska načelnica Općine Mače.  

 Dječji vrtić dužan je o ostvarenju vlastitih prihoda polugodišnje izvještavati izvršno tijelo 

osnivača.    

 

Članak 8. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu jedan dan nakon objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića 

Mačići.  

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o ostvarivanju i 

korištenju vlastitih prihoda Dječjeg vrtića Mačići (KLASA: 400-07/22-01/04, URBROJ: 2211-56-

22-02) donesen 21.03.2022. godine na 21. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mačići. 

 

     

     

 

 

 

 

 

 



Ovaj Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Dječjeg vrtića Mačići (KLASA: 400-

07/22-01/04, URBROJ: 2211-56-22-05) objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mačići dana 

27.09.2022. godine, a stupio je na snagu 08.09.2022. godine.  

 

 

 


