
 
Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 15.i 31.Statuta Općine Podturen („Službeni 
glasnik Međimurske županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 4.sjednici 
održanoj, 7.12.2017.god. donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o sufinanciranju cijene smještaja djece s područja Općine Podturen  

u dječjim vrtićima 
 
 

Članak 1. 
 

 Odlukom o sufinanciranju cijene smještaja djece s područja Općine Podturen u 
dječjim vrtićima (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se: korisnici sufinanciranja smještaja 
djece u dječjim vrtićima, iznosi sufinanciranja te način sufinanciranja.   

 
Članak 2. 

 
Pravo na sufinanciranje Općine Podturen (u daljnjem tekstu: Općina) u sufinanciranju 

smještaja djece u dječjim vrtićima imaju roditelji i skrbnici s prebivalištem na području 
Općine  Podturen za dijete s prebivalištem na području Općine Podturen u dječjim vrtićima na 
području Republike Hrvatske. 
 

Članak 3. 
 

Korisnicima usluga smještaja djece u dječjim vrtićima općina  sufinancira cijenu 
smještaja za redovite programe predškolskog odgoja i obrazovanja u iznosu 50 % ekonomske 
cijene dječjeg vrtića za djecu čiji su roditelji zaposleni u Hrvatskoj  i 30 % ekonomske cijene 
vrtića za djecu kojima je jedan ili oba roditelja zaposleno u inozemstvu.   

Samohranim majkama i roditeljima koji imaju dvoje ili više djece u vrtiću općina 
sufinancira cijenu smještaja za redovite programe predškolskog odgoja i obrazovanja u iznosu 
60 % ekonomske cijene dječjeg vrtića. 

 
Članak 4. 

 
 Posebnim rješenjem može se odobriti drugačiji  postotak sufinanciranja ili osloboditi 

plaćanja ekonomske cijene vrtića pojedine kategorije domaćinstva, stalno ili na određeni rok.  
Rješenje o odobrenju drugačijeg postotka sufinanciranja ili o oslobođenju plaćanja 

ekonomske cijene vrtića u smislu odredbe stavka 1. ovog članka, donosi općinski načelnik na 
zahtjev roditelja, koji su dužni uz zahtjev priložiti dokaze o činjenicama na osnovu kojih će se 
osloboditi plaćanja.  

Članak 5. 
 

Sredstva za uslugu smještaja djece u dječjem vrtiću Općina će doznačivati temeljem: 
- izdanih potvrda o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja, 
- zaključenog ugovora o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja s 

dječjim vrtićom, 
- mjesečnih obračuna dječjeg vrtića sa specificiranim podacima korisnicima usluge. 



 
Članak 6. 

 
Potvrdu o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem 

vrtiću roditelju izdaje Jedinstveni upravni odjel na temelju sljedeće dostavljene 
dokumentacije: 

 
- popunjenog i potpisanog zahtjeva za sufinanciranje, 
- preslike uvjerenja o prebivalištu djeteta  (ne starijeg od 6 mjeseci), 
- preslike osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu (ne starijeg od 6 mjeseci) 

roditelja. 
- Potvrda o zaposlenju  za oba roditelja 

 
Članak 7. 

 
Roditelji ostvaruju pravo na sufinanciranje programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dana dostave zahtjeva.  
 

Članak 8. 
 

Pravo na sudjelovanje Općine u plaćanju programa predškolskog odgoja i obrazovanja 
ostvaruju roditelji koji imaju podmirene sve zakonske i ugovorne obveze prema Općini. 
 

Članak 9. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Međimurske županije“, a primjenjuje se od 1.01.2018.god. 
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