
Dječji vrtić „Utrina“        

Zagreb, Maretićeva 2  

        

Na temelju članka 43. Statuta  Dječjeg vrtića „Utrina“, a u skladu s člankom 56. stavak 3. 

Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i Zaključkom gradonačelnika Grada 

Zagreba o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda dječjih 

vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb (Sl. glasnik Grada Zagreba 1/23) Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića „Utrina“,  na 22. sjednici održanoj  31. siječnja 2023. donosi   

 

                  ODLUKU O OSTVARIVANJU I  KORIŠTENJU 

                    NENAMJENSKIH  DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA 

      

             I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se način ostvarivanja i korištenja nenamjenskih donacija i 

vlastitih prihoda Dječjeg vrtića „Utrina“ (u daljnjem tekstu: Vrtić). 

            II. 

Vlastitim prihodima iz točke I. ove Odluke smatraju se prihodi koje Vrtić ostvaruje 

obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima i koji se ne financiraju iz državnog 

proračuna, proračuna Grada Zagreba ili proračuna jedinica lokalne samouprave, a odnose 

se na prihode: 

1.  od dodatnih uplata roditelja /skrbnika za provedbu verificiranih i od strane osnivača 

odobrenih posebnih i alternativnih te drugih dodatnih programa vrtića; 

2.  od naknada za davanje u zakup prostora i opreme Vrtića drugim organizatorima 

kvalitetnih programa za djecu te od naknade za davanje u zakup prostora i opreme Vrtića 

za druge namjene, pod uvjetom da to ne ometa redovito odvijanje djelatnosti Vrtića;  

3. od imovine; 

4. ostvarene na tržištu pružanjem drugih usluga iz svoje djelatnosti. 

 

Nenamjenskim donacijama smatraju se prihodi koje  Vrtić može ostvariti od fizičkih 

osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg 

proračuna bez bilo kakve naknade ili protučinidbe, a kojima namjena nije utvrđena. 

            III. 

Sredstva što ih Vrtić ostvari obavljanjem djelatnosti na tržištu (vlastiti prihodi) i 

nenamjenskim donacijama mogu se koristiti za podmirivanje rashoda poslovanja i za 

razvoj djelatnosti, u skladu s financijskim planom Vrtića, isključivo do iznosa uplaćenih 

nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda kako slijedi 

 1. vlastiti prihodi  iz točke II. alineja 1. ove odluke koriste se za stimulaciju stručnih 

radnika koji sudjeluju u praćenju, organizaciji i izvedbi tih programa, najviše do 50% 

ukupno uplaćenih sredstava, a ostalo za poboljšanje materijalnih uvjeta rada vrtića,  za 

stručno usavršavanje radnika te za podmirenje rashoda za usluge, 



2. preostali vlastiti prihodi iz točke II. ove odluke kao i ostvarene nenamjenske donacije 

koriste se  za podmirenje rashoda nastalih obavljanjem poslova iz kojih su ostvareni, za 

podmirenje rashoda za usluge te ostalih nespomenutih rashoda, za stimulaciju radnika, 

poboljšavanje materijalnih uvjeta rada Vrtića i za razvoj svoje djelatnosti.  

       IV. 

Vrtić je dužan dostavljati Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade tromjesečno 

izvješće o ostvarenju i utrošku vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija po namjenama. 

         V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. 

godine. 

        VI. 

Ova Odluka objavljuje se na Oglasnim pločama i mrežnoj stranici Vrtića. 

 

 

KLASA: 601-02/23-05/08 

URBROJ:251-600-04-23-1 

U Zagrebu, 31. siječnja 2023. 

 

 

 

       Predsjednica Upravnog vijeća 

 

        Nataša Vujičić 


