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Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14) te Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o 
fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15), 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vojnić na sjednici održanoj dana 09.06.2016. godine na prijedlog ravnateljice 
donosi 
 
 

PROCEDURU NAPLATE PRIHODA DJEČJEG VRTIĆA VOJNIĆ 
 

Članak 1. 
Ovom procedurom uvrđuju se vrste prihoda koje će se naplaćivati te se propisuje postupak naplate 
potraživanja Dječjeg vrtića Vojnić. 
 

Članak 2. 
Mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja odnose se na: 

– sredstva od pruženih usluga boravka djece u vrtiću 
– sredstva po ostalim osnovama potraživanja koja se mogu pojaviti u vrtiću. 

 
Članak 3. 

Mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja obuhvaćaju sljedeće: 
– usmeni kontakt, telefonom ili usmenom obavijesti putem odgojitelja 
– pismenu opomenu-ravnatelj 
– otkazivanje pružanja usluga-ravnatelj 
– pokretanje ovršnog postupka radi naplate potraživanja-ravnatelj. 

 
Članak 4. 

Vremensko razdoblje nakon kojeg se pokreće mjera naplate: 
– usmena opomena-10 dana po dospjeću obveze, 
– pismena opomena-20 dana po dospjeću obveze, 
– otkazivanje pružanja usluga temeljem sklopljenog Ugovora-nakon 30 dana 

 
Ako potraživanja iz Ugovora niti tada ne budu naplaćena pokrenut će se ovršni postupak radi naplate istih. 

Članak 5. 
Djelatnik računovodstvakoji vodi obračun, prati stanje duga i krajem mjeseca sastavlja popis stanja dugovanja 
te temeljem istog priprema kartice dužnika koisnika usluga. Za poduzimanje mjera za naplatu zadužen je 
ravnatelj. 

Ćlanak 6. 
Ukoliko se utvrdi da su potraživanja nenaplativa temeljem pravomoćnih odluka nadležnog tijela (odluke suda i 
sl.) , da su potraživanja nenaplativa zbog nastajanja zastare sukladno vaćećim zakonskim propisima, da 
potraživanja nemaju valjanu pravnu osnovu te zbog okolnosti propisanih sukladno donesenim aktima osnivača 



ustanove, potraživanje će se djelomično ili u potpunosti otpisati. Odluku o otpisu donosi upravno vijeće na 
prijedlog ravnatelja. 

 
Članak 7. 

Ova procedura stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Vojnić. 
 
 
 
 
         
      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
       Saša Tiršek 


