
Na temelju članka 34. Zaklona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne Novine“ br 111/18), članka 

7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih 

pravila („Narodne Novine“ 95/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Bedekovčina (KLASA: 

601-02/13-01/59, URBROJ:2197-02-06/13-1; KLASA:601-02/14-01/51, URBROJ:2197-02-

06/14-4 i KLASA:601-02/17-01/115, URBROJ:2197-02-06/17-4) i Odluke Upravnog vijeća 

(KLASA:601-02/17-01/08, URBROJ:2197-02-06/17-1 od 09. veljače 2017.) ravnateljica 

Dječjeg vrtića Bedekovčina, donosi 

 

PROCEDURU O PROVOĐENJU MJERA NAPLATE DOSPJELIH 

NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA 

 

Članak 1. 

(1) Ovom procedurom uređuju se mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja u 

Dječjem vrtiću Bedekovčina. 

(2) Mjere naplate odnose se na potraživanja: 

 Sredstva od pružanih usluga redovitog desetsatnog programa njege, odgoja i 

obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi predškolskog djeteta 

 sredstva od pruženih usluga provedbe verificiranih programa 

 sredstva po ostalim potraživanjima u Dječjem vrtiću 

 

Članak 2. 

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Proceduri za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno  

i odnose se jednako na muške i ženske osobe. 

Članak 3. 

(1) Nakon uvida u plaćanja roditelja za prethodni mjesec računovođa će napraviti listu 

potraživanja iz prethodnog mjeseca i dostaviti ravnatelju na uvid. 

(2) Ukoliko obaveze nisu podmirene ugovorno propisanim rokovima poduzimaju se sljedeći 

postupci prisilne naplate: 

1. Trideset (30) dana od dana dospijeća potraživanja roditelja upućuje se pisana 

opomena o dospjelom dugu. 
Pisanu opomenu predaje odgojitelj roditelju, a roditelj primitak potvrđuje potpisom. Pisanu 

opomenu stvara tajnik u okviru svog djelokruga rada. 

U opomeni je potrebno navesti: podatke o dužniku, iznos duga i pravni temelj poziva za 

plaćanje duga. 

2. Trideset (30) dana od dana uručenja pisane opomene o dospjelom dugu usluge 

roditelju dužniku, Upravno vijeće Dječjeg vrtića može donijeti oduku o otkazivanju 

usluge i ona se pismeno dostavlja na adresu dužnika na dokaziv način (poštom uz 

povratnicu). 

3. Nakon otkazivanje usluge roditelju dužniku ili 30 dana nakon ispisa djeteta (ispis po 

zahtjevu roditelja ili zbog upisa u školu) i ostalog nepodmirenog duga roditelja po ispisu, 

Dječji vrtić će pokrenuti ovršni postupak za naplatu dospjelog nenaplaćenog 

potraživanja. 

4. Ako roditelj ima prema Dječjem vrtiću dugovanje duže od tri mjeseca, ravnateljica 

provodi postupak prisilne naplate dugovanja i privremeno ispisuje njegovo dijete 

najduže na vrijeme do 60 dana iz Dječjeg vrtića, odnosno do podmirenja dugovanja. 

Ukoliko roditelj dužnik ni nakon 60 dana ne podmiri svoja dugovanja, ispis njihove 

djece iz Dječjeg vrtića postaje konačan. Nakon što roditelj podmiri svoje dugovanje, 

može ponovno dostaviti zahtjev za upis svoje djece u Dječji vrtić. 



Članak 4. 

(1) Roditelj dužnik iznimno može nakon primljene opomene podnijeti Vrtiću pismeni zahtjev 

za obročnu otplatu duga. U zahtjevu je potrebno navesti dinamiku otplate duga. 

(2) Ukoliko roditelj dužnik ne poštuje dinamiku obročnu plaćanja ista se prekida i roditelj ulazi 

u redovnu proceduru naplate duga. 

 

Članak 5. 

(1) Ukoliko se utvrdi da se potraživanja ne mogu naplatiti niti jednom od navedenih mjera, 

otpis potraživanja obavlja se na temelju slijedećih kriterija: 

 kad se utvrdi da su potraživanja nenaplativa temeljem pravomoćnih odluka nadležnih 

tijela (odluke suda i sl.) 

 kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa zbog nastajanja zastare sukladno 

važećim propisima, 

 u slučaju izvanrednih socijalno - ekonomskih okolnosti u obitelji roditelja dužnika 

 kad se utvrdi da daljnji postupak prisilne naplate obzirom na visinu troškova naplate 

nije isplativ 

(2) Odluku o djelomičnom ili potpunom otpisu potraživanja donosi Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića Bedekovčina na prijedlog ravnatelja. 

 

Članak 6. 

(1) Ova procedura stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na oglasnoj ploči i mrežnoj 

stranici Dječjeg vrtića. 

(2) Procedura se objavljuje 28. svibnja 2020. na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bedekovčina i 

na mrežnoj stranici. 

 

 

 

KLASA: 401-01/20-01/02 

URBRROJ: 2197-48-01/20-1 

Bedekovčina, 28. svibnja 2020. 

 

 

        RAVNATELJICA 

                                                          Klementina Komorčec, mag.praesc.educ.  
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