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Službeni glasnik Grada Krapine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Na temelju članka 48. stavka 4. i članka 49.
stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97. i 107/07.),
članka 4. Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije br.1/98.) i članka
21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine 04/09.), Gradsko vijeće na svojoj 17.
sjednici, održanoj 21.12.2011. godine donosi
ODLUKU
o kriterijima i mjerilima za financiranje
djelatnosti predškolskog odgoja

1. Opće odredbe
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se mjerila kojima
se osiguravaju sredstva za financiranje javnih
potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i
naobrazbe na području Grada Krapine, mjerila
za sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni
programa dječjeg vrtića kojem je osnivač Grad
Krapina (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić „Gustav
Krklec») te sufinanciranje ekonomske cijene
programa dječjeg vrtića kojem je osnivač druga
pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: drugi
dječji vrtići).
Članak 2.
Javne potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja, a koje se financiraju djelomično ili potpuno
iz sredstava Proračuna Grada su:
- redoviti program njege, odgoja i naobrazbe,
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi
djece predškolske dobi koji se ostvaruju u jaslicama i dječjim vrtićima,
- program predškole.
Članak 3.
Sredstva za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja u gradu Krapini
osiguravaju se:
- u proračunu Grada Krapine,
- učešćem roditelja u ekonomskoj cijeni programa koji se ostvaruju u vrtiću,
- sufinanciranjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa,
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- sufinanciranjem drugih jedinica lokalne samouprave, za djecu koja polaze dječji vrtić kojem je osnivač Grad Krapina, a imaju prebivalište na njihovom području.
2. Financiranje programa dječjeg vrtića čiji je
osnivač Grad Krapina
Članak 4.
Ekonomsku cijenu programa Dječjeg vrtića
«Gustav Krklec» utvrđuje Gradonačelnik Grada
Krapine na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, a na osnovu obračunske kalkulacije stvarnih troškova i broja djece.
Članak 5.
Individualne obveze roditelja, korisnika usluge, utvrđuju se na način da svi roditelji s područja Grada Krapine plaćaju isti iznos učešća u
ekonomskoj cijeni redovitog programa dječjeg
vrtića.
Učešće roditelja, za djecu s prebivalištem
na području Grada Krapine, u ekonomskoj cijeni redovnog programa dječjeg vrtića kojem je
osnivač Grad Krapina iznosi 50 %.
Učešće roditelja u ekonomskoj cijeni redovitog programa uplaćuje se na račun dječjeg vrtića.
Razlika između utvrđenog učešća roditelja i
utvrđene ekonomske cijene programa, za djecu
s prebivalištem na području Grada Krapine naplaćuje se iz proračuna Grada Krapine.
Članak 6.
Plaćanja učešća za redoviti program oslobođeno je:
- dijete čiji je roditelj 100%-tni invalid Domovinskog rata,
- svako treće i dalje dijete istog obiteljskog
domaćinstva koje koristi redoviti program dječjeg vrtića.
U ukupnom iznosu učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa,ostvaruju se olakšice za:
- drugo dijete u vrtiću iz istog obiteljskog domaćinstva –20% od utvrđenog učešća,
- dijete iz obiteljskog domaćinstva u kojem
ima djece s teškoćama u razvoju, a polaznici su
škole ili dječjeg vrtića- 20% od utvrđenog učešća,
- svako dijete invalida Domovinskog rata -za
utvrđeni postotak invaliditeta od utvrđenog učešća,
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- samohrani roditelj- 20 % od utvrđenog iznosa.
Članak 7.
Učešće roditelja u ekonomskoj cijeni dječjeg
vrtića, za djecu koja nemaju prebivalište na području Grada Krapine a pohađaju dječji vrtić kojem je osnivač Grad Krapina, utvrđuje dječji vrtić
ovisno o odobrenom sufinanciranju jedinica lokalne samouprave na čijem području imaju prebivalište i utvrđene ekonomske cijene programa
dječjeg vrtića.
Članak 8.
Grad Krapina sufinancira program predškole u Dječjem vrtiću «Gustav Krklec» na način da
osigurava potrebna sredstva koja predstavljaju
razliku sredstava između utvrđenog Financijskog plana za program predškole i sredstava
koje osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
Način i visinu sufinanciranja predškole za
svaku godinu posebno, a sukladno stavku 1.
ovog članka, utvrđuju Grad Krapina i Dječji vrtić
«Gustav Krklec» posebnim ugovorom.
3. Sufinanciranje programa dječjeg vrtića čiji
osnivač nije Grad Krapina
Članak 9.
Grad Krapina, za djecu s prebivalištem na području Grada Krapine, sufinancira i ekonomsku
cijenu redovitog programa dječjeg vrtića čijem
osnivač nije Grad Krapina.
Sufinanciranje iz stavka 1. ovog članka odobrava se u visini do 50% ekonomske cijene dječjeg vrtića, ali ne više od 600,00 kn mjesečno.
Članak 10.
Plaćanja učešća za redoviti program dječjeg
vrtića kojem osnivač nije Grada Krapina oslobođeno je:
-dijete čiji je roditelj 100%-tni invalid Domovinskog rata,
-svako četvrto i dalje dijete istog obiteljskog
domaćinstva koje koristi redoviti program dječjeg vrtića.
U ukupnom iznosu učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa,ostvaruju se olakšice
za:
- drugo dijete u vrtiću iz istog obiteljskog domaćinstva –10% od utvrđenog iznosa,
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- treće dijete iz istog obiteljskog domaćinstva
- 20% od utvrđenog iznosa
- dijete iz obiteljskog domaćinstva u kojem ima
djece s teškoćama u razvoju, a polaznici su škole
ili dječjeg vrtića- 20% od utvrđenog iznosa,
- svako dijete invalida Domovinskog rata -za
utvrđeni postotak invaliditeta od utvrđenog učešća,
- samohrani roditelj- 20 % od utvrđenog učešća.
4. Uvjeti i postupak financiranja
Članak 11.
Pravo na sufinanciranje ekonomske cijene
redovitog programa dječjeg vrtića sukladno
odredbama ove Odluke može se ostvariti ako:
-dijete ima prebivalište na području Grada
Krapine
-roditelji imaju prebivalište na području Grada Krapine dulje od 6 mjeseci,
-su oba roditelja zaposlena ili su redovni studenti, jedan roditelj zaposlen a drugi redovni
student odnosno samohrani roditelj zaposleni ili
redovni student.
Uvjeti iz stavka 1. ovog članka moraju biti ispunjeni kumulativno.
Iznimno od stavka 2. ovog članka, pravo na
sufinanciranje može se ostvariti i ukoliko nije ispunjen uvjet iz stavka 1. alineje 3. ovog članka
ako se traži sufinanciranje za dijete s teškoćama
u razvoju.
Članak 12.
Pravo na sufinanciranje ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti Grada Krapine najkasnije 8 dana prije polaska djeteta u dječji vrtić.
Zahtjev iz točke 1. ovog članka podnosi roditelj na propisanom obrascu.
O zahtjevu iz stavka 2. ovog članka odlučuje Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada
Krapine zaključkom.
Na zaključak iz stavka 3. ovog članka roditelj
ima pravo podnijeti prigovor u roku od 8 dana
od dostave istog.
O prigovoru odlučuje gradonačelnik Grada
Krapine posebnim zaključkom.
Članak 13.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje ekonomske cijene redovitog programa
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dječjeg vrtića podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
- uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja/
samohranog roditelja i dijete koje se upisuje u
vrtić,
- potvrdu o zaposlenju,
- potvrdu o redovnom školovanju za studente,
- predugovor ili potvrdu dječjeg vrtića da će
dijete biti smješteno u istom i datum početka korištenja programa,
- dokumentacija kojom se dokazuju olakotne okolnosti iz članka 6., članka 10. i članka 11.
st.3. ove Odluke (rješenje nadležnog tijela kojim
se dokazuje stupanj invaliditeta invalida Domovinskog rata, ugovor/potvrdu dječjeg vrtića da
je/su i drugo/a dije(te)ca iz istog obiteljskog domaćinstva smješteno/a u dječji vrtić i rodni list
za tu djecu, Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja za djecu s teškoćama u razvoju,
sudsku presudu za samohrane roditelje).
Članak 14.
Roditelji su dužni Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, u roku od 8 dana od nastanka,
prijaviti svaku promjenu okolnosti koje su utjecale na odobrenje sufinanciranja, a koje bi mogle
utjecati na visinu ili prestanak sufinanciranja.
U slučaju da roditelji u roku iz stavka 1. ovog
članka ne prijave promjenu okolnosti koje su utjecale na sufinanciranje isti su dužni sami snositi
sve troškove boravka djece u dječjem vrtiću odnosno Gradu Krapini nadoknaditi nastalu štetu.
Članak 15.
Dječji vrtići iz članka 9.st.1. ove Odluke dužni
su do 15. u mjesecu za protekli mjesec Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Krapine dostaviti račun/zahtjev za plaćanje sa specificiranim korisnicima i njihovim adresama, te
dokaze o uplati roditelja (npr. kopija uplatnice )
za prethodni mjesec.
Grad Krapina će sukladno članku 9.st.2. ove
Odluke, na temelju računa/zahtjeva i specifikacije iz prethodnog stavka izvršiti plaćanje samo
za onu djecu čiji su roditelji dostavili dokaz o
uplati.
Članak 16.
Roditeljima čije dijete zbog opravdanih razloga (bolest, oporavak nakon bolesti, godišnji
odmor i dr.) ne koristi usluge dječjeg vrtića kontinuirano 30 dana, umanjuje se iznos učešća u
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ekonomskoj cijeni primarnog programa za 50 %
uz predočenje liječničke potvrde, potvrde o godišnjem odmoru ili pismene zamolbe roditelja.
Za vrijeme odsutnosti djeteta od 5 do 30 kalendarskih dana izvan razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, roditelji se oslobađaju dijela
učešća za iznos troškova namirnica za dnevnu
prehranu za vrijeme odsutnosti djeteta.
Roditelji čije dijete ne koristi redoviti program
dječjeg vrtića zbog bolesti ili oporavka nakon
bolesti duže od mjesec dana, oslobađaju se
učešća u potpunosti protekom 30 dana od dana
početka prestanka korištenja programa.
O razlozima izostanka roditelji su dužni izvijestiti odgovornu osobu u dječjem vrtiću već prvog dana, a najkasnije u roku od 5 dana.
Ukoliko roditelji ne postupe na način iz stavka
4. ovog članka biti će obvezni podmiriti troškove
u cijelosti.
Članak 17.
Upravni odjel za društvene djelatnosti dužan
je voditi odgovarajuću evidenciju o korisnicima
sufinanciranja djece u dječjim vrtićima.
5. Prijelazne i završne odredbe
Članak 18.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za financiranje
djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području Grada Krapine (Službeni
glasnik broj 5/10), Zaključci Gradskog poglavarstva
KLASA:601-01/08-01/02,
URBROJ:2140/01-08-05, KLASA:601-01/09-01/08,
URBROJ:2140/01-09-02 te Zaključci Gradonačelnika KLASA: 601-01/08-01/02, URBROJ:2140/01-09-06, KLASA:601-01/09-01/08,
URBROJ:2140/01-09-03.
Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od
dana objave u Službenom glasniku Grada Krapine, a primjenjuje se od 01.01.2012. godine.
Predsjednik Gradskog vijeća
Zoran Gregurović

Klasa: 601-01/11-01/032
Urbroj: 2140/01-05-0502-11-8.
Krapina, 21.12.2011.
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Na temelju čl. 8. Zakona o vatrogastvu („N.N“
br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 9/04. – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09., 80/10.) i članka 21.
Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada
Krapine“ 4/09.), Gradsko vijeće Grada Krapine
je na svojoj sjednici održanoj dana 21.12.2011.
godine, donijelo
ODLUKU
o osnivanju javne ustanove
Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine
Članak 1.
Grad Krapina je jedini osnivač ustanove “Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine“, Krapina, dr. Franje Tuđmana bb, temeljem Odluke
o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada
Krapine od 20. prosinca 1999. godine.
Članak 2.
Grad Krapina je 40% svojih osnivačkih prava koja ima nad ustanovom Javna vatrogasna
postrojba Grada Krapine, prenio na one jedinice lokalne samouprave čija predstavnička tijela
donesu odluku o preuzimanju dijela osnivačkih
prava Grada Krapine nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine, odlukom
Gradskog vijeća od 30.9.2011. godine, a to su
Općina Đurmanec, Općina Hum na Sutli, Općina Jesenje, Općina Lobor, Općina Mihovljan,
Općina Novi Golubovec, Općina Petrovsko, Općina Radoboj.
Osnivačka prava se prenose prema razmjerima koji su utemeljeni na broju stanovnika i površini i to kako slijedi: Općina Đurmanec 8,13
%, Općina Hum na Sutli 7,30%, Općina Jesenje
3,18 %, Općina Lobor 6,37 %, Općina Mihovljan
3,84 %, Općina Novi Golubovec 1,92 %, Općina
Petrovsko 3,89 %, Općina Radoboj 5,37 %.
Radi uređenja međusobnih prava i obveza
Grad Krapina će sklopiti s jedinicama lokalne
samouprave sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine.
Članak 3.
Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine
će nakon sklapanja sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine poslovati pod nazivom: Javna vatrogasna postrojba
Grada Krapine sa sjedištem u Krapini, dr. Franje
Tuđmana bb.
Osnivači Javne vatrogasne postrojbe Grada

5

22. prosinca 2011. - Broj 6/2011.

Krapine su Grad Krapina, Općina Đurmanec,
Općina Hum na Sutli, Općina Jesenje, Općina
Lobor, Općina Mihovljan, Općina Novi Golubovec, Općina Petrovsko, Općina Radoboj.
Članak 4.
Grad Krapina sklopit će s osnivačima sporazum koji će sadržavati odredbe o tvrtki, sjedištu,
djelatnosti, tijelima i imovini te financiranju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Krapine
za potpisivanje Sporazuma, poduzimanje svih
potrebnih radnji i aktivnosti, potpisivanje svih
potrebnih akata radi provedbe ove odluke.
Članak 5.
Ova odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Krapine“.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zoran Gregurović

Klasa: 023-01/11-01/108
Urbroj: 2140/01-02-0201-11-13
Krapina, 21.12.2011.
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Na temelju članka 7. i 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave (“Narodne
novine” br.33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04,
40/05, 44/05-pročišćeni tekst, 109/07.), čl. 21.
Statuta Grada Krapine (“Službeni glasnik Grada Krapine” br. 5/09.) i članka 33. Poslovnika o
radu Gradskog vijeća Grada Krapine (“Službeni
glasnik Grada Krapine” br. 5/09.), Gradsko vijeće Grada Krapine na sjednici održanoj dana
21.12.2011. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o primanju na znanje Izvješće
Mandatne komisije
1. Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Krapine.
2. Na temelju Izvješća iz točke 1. ovog Zaključka utvrđuje se:
• da su zbog podnošenja pismene ostavke ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti za prestanak mandata vijećnice Viktorije Mikša, te da
su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjenika vijećnika Danijela Pavića.
3. Ovaj zaključak objavit će se u Službenom
glasniku Grada Krapine.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRAPINE
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zoran Gregurović
Klasa: 021-05/11-01/029
Urbroj: 2140/01-02-0201-11-3
Krapina, 21.12.2011.
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