
Dječji vrtić „Bakar“ 

Bakar, Lokaj 193a 

KLASA:003-06/20-01/10 

URBROJ:2170/02-54-01-20-01 

U Bakru, 31.08.2020. 

 

 

Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), članka 7. Uredbe o 

sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila 

(NN 95/19) te članka 38. Statuta Dječjeg vrtića „Bakar“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

„Bakar“ je na svojoj 2. sjednici održanoj dana 31.08.2020. godine, na prijedlog ravnatelja 

donosi: 

 

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA OSTVARENIH OD 

OBAVLJANJA OSNOVNE I OSTALE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH 

KORISNIKA GRADA BAKARA 

 

 

 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom uređuje se ostvarivanje i korištenje vlastitih prihoda Dječjeg vrtića 

„Bakar“(u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), ostvareni na tržištu obavljanjem osnovne djelatnosti i 

ostalih djelatnosti za koje Dječji vrtić registriran, kao i način korištenja ove vrste prihoda, a 

sukladno Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane 

i predškolske dobi Grada Bakra. 

 

Članak 2. 

 

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na prihode koje Dječji vrtić ostvari na tržištu od 

obavljanja osnovne djelatnosti i ostalih djelatnosti poput: iznajmljivanje prostora i opreme, , 

prodaje sekundarnih sirovina ( stari papir i sl.), organizacija stručnih skupova, predavanje, 

tečajevi, radionica, kraćih programa s djecom u vrtiću i sl., a poslove koje mogu obavljati i 

drugi pravni subjekti na tržištu te čijom obavljanjem Dječji vrtić ostvaruje prihode u skladu sa 

Zakonom o proračunu. 

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na sredstva koje se Dječjem vrtiću doznačuje iz 

proračuna ( državni proračun, proračun jedinice lokalne , područne ( regionalne samouprave ) 

za financiranje redovne i programske djelatnosti. 

 

 

Članak 3. 

 

Dječji vrtić može ostvariti vlastite prihode bez prethodne suglasnosti Grada Bakra. 

 

Članak 4. 

 

Vlastite prihode koje Dječji vrtić ostvari na tržištu i u tržišnim uvjetima uplaćuju se u 

proračun Grada Bakra. 

 

 



Članak 5. 

 

Vlastiti prihodi iz članka 2.ovog Pravilnika, Dječji vrtić je obvezan koristiti na način kako 

slijedi:: 

-do 85% vlastitih prihoda koristit će se za podmirenje rashoda nastalih realizacijom programa 

i aktivnosti temeljem kojih su vlastiti prihodi ostvareni za materijalne rashode redovitog 

poslovanja ustanove te rashode za nabavu i održavanje nefinancijske imovine, izdataka za 

financijsku imovinu i otplate zajmova, 

-do 15% za promidžbene usluge ili stručno usavršavanje. 

 

Članak 6. 

Dječji vrtić dužan je mjerila utvrđena člankom 5. ovog Pravilnika primjenjivati za korištenje 

vlastitih prihoda u tekućoj godini, kao i za viškove prihoda iz ranijih godina. 

Članak 7. 

Upravno vijeće obavezno je, na prijedlog ravnatelja donijeti opći akt kojim će se utvrditi 

uvjeti, kriterij i način korištenja vlastitih prihoda primjeren poslovanju Dječjeg vrtića. 

Članak 8. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja te se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj 

stranici Dječjeg vrtića. 

Ravnateljica: 

Ksenija Tomac 


