
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 Krapinskozagorske županije br.1/98.) i članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni 
glasnik Grada Krapine 04/09.), Gradsko vijeće na svojoj 8. sjednici, održanoj 30.06. 2010. 
godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolsko g odgoja 

i naobrazbe na podru čju Grada Krapine 
 
 
1. Opće odredbe 
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom utvrñuju 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, 
-  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 dje čjeg vrti ća čiji je osniva č Grad Krapina 
 
 
 

Članak 4. 
 

Ekonomsku cijenu programa Dječjeg vrtića «Gustav Krklec» utvrñuje 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, utvrñuju 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 
cijeniredovnog programa iznosi 50 %. 

Učešće roditelja u ekonomskoj cijeni redovitog programa uplaćuje se na račun 
dječjeg vrtića. 

Razlika izmeñu utvrñenog učešća roditelja i utvrñene ekonomske cijene programa, za 
djecu s prebivalištem na području Grada Krapine naplaćuje se iz proračuna Grada Krapine. 

 
 

Članak 6. 
 

Učešće roditelja u ekonomskoj cijeni dječjeg vrtića, za djecu koja nemaju prebivalište 
na području Grada Krapine a pohañaju dječji vrtić na području Grada Krapine, utvrñuje dječji 
vrtić ovisno o odobrenom sufinanciranju jedinica lokalne samouprave na čijem području 
imaju prebivalište i utvrñene ekonomske cijene programa dječjeg vrtića. 

 
 

Članak 7. 
 

Grad Krapina sufinancira program predškole u Dječjem vrtiću «Gustav Krklec» na 
način da osigurava potrebna sredstva koja predstavljaju razliku sredstava izmeñu utvrñenog 
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, utvrñuju Grad Krapina i Dječji vrtić «Gustav Krklec» posebnim ugovorom. 
 
 
 
2. Sufinanciranje programa dje čjeg vrti ća čiji osniva č nije Grad Krapina 

 
 

Članak 8. 
 

Grad Krapina sufinancira boravak djece s prebivalištem na području Grada Krapine i 
u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Krapina. 

Za djecu s prebivalištem na području Grada Krapine, koji su korisnici redovitog 
programa u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grada Krapina, Grad Krapina sufinancirati će 
50% ekonomske cijene redovitog programa tog vrtića ali maksimalno do 50% ekonomske 
cijene redovitog programa dječjeg vrtića «Gustav Krklec». 

Sufinanciranje iz stavka 1. može se odobriti u slučaju popunjenosti Dječjeg vrtića 
«Gustav Krklec», po zahtjevu roditelja. 

O zahtjevu iz stavka 3. ovog članka odlučuje Gradonačelnik posebnim zaključkom. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Oslobo ñenja i olakšice 
 
 
 

Članak 9. 
 

Plaćanja učešća za redoviti program osloboñeno je: 
-  dijete čiji je roditelj 100%-tni invalid Domovinskog rata, 
-  svako treće i dalje dijete istog obiteljskog domaćinstva koje koristi redoviti program dječjeg 
vrtića. 

Pravo na olakšice u ukupnom iznosu učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa 
ostvaruje: 
-  drugo dijete u vrtiću iz istog obiteljskog domaćinstva – 20% od utvrñenog iznosa, 
-  dijete iz obiteljskog domaćinstva u kojem ima djece s teškoćama u razvoju, a polaznici su 
škole ili dječjeg vrtića- 20% od utvrñenog učešća, 
- svako dijete invalida Domovinskog rata -za utvrñeni postotak invaliditeta od utvrñenog 
učešća, 
-  samohrani roditelj- 20 % od utvrñenog učešća. 

Pravo iz stavka 1. i 2. ovog članka, za djecu iz članka 8.st.1. ove Odluke, može se 
ostvariti po zahtjevu roditelja, koji se sa potrebnom dokumentacijom podnosi Upravnom 
odjelu za društvene djelatnosti. 

O zahtjevu iz stavka 3.ovog članka odlučuje Gradonačelnik posebnim zaključkom. 
 
 

Članak 10. 
 

Roditeljima čije dijete zbog opravdanih razloga (bolest, oporavak nakon bolesti, 
godišnji odmor i dr.) ne koristi usluge dječjeg vrtića «Gustav Krklec» kontinuirano 30 dana, 
umanjuje se iznos učešća u ekonomskoj cijeni primarnog programa za 50 % uz predočenje 
liječničke potvrde, potvrde ogodišnjem 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 oslobañaju dijela učešća za iznos troškova namirnica za 
dnevnu prehranuza vrijeme odsutnosti djeteta. 

Roditelji čije dijete ne koristi redoviti program dječjeg vrtića «Gustav Krklec» zbog 
bolesti ili oporavka nakon bolesti duže od mjesec dana, oslobañaju se učešća u potpunosti 
protekom 30 dana oddana 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. 
 
 
 
4. Prijelazne i završne odredbe 
 

 
Članak 11. 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za financiranje 

javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području Grada Krapine od 
20.10.1998. 
 
 
 

 



Članak 12. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Grada 
Krapine, a primjenjuje se od 01. rujna 2010. godine. 
 
                                                                                   
 
 
                                                                                  Predsjednik Gradskog vijeća 
                                                                                               Grada Krapine 
                                                                                        Zoran Gregurović, v.r. 
 
 
 
Klasa: 601-01/10-01/16 
Urbroj: 2140/01-03-0301-10-5 
Krapina, 30.06.2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


