
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

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

novine” br. 10/97, 107/07 i 94/13)  i članka 31. Statuta Općine Maruševec (“Službeni vjesnik 

Varaždinske županije” br. 11/13, 22/13, 43/15 i 13/18)  Općinsko vijeće Općine Maruševec 

na  19. sjednici održanoj  12.  prosinca 2019. godine, donosi 

                

O  D  L  U  K  U 

o visini sufinanciranja ekonomske cijene dječjih vrtića 

za djecu polaznike dječjih vrtića s područja Općine Maruševec 

 

Članak 1. 

              Ovom Odlukom utvrđuje se visina sufinanciranja Općine Maruševec u ekonomskoj 

cijeni cjelodnevnog 10-satnog programa dječjih vrtića za djecu polaznike dječjih vrtića s 

područja Općine Maruševec. 

 

                                                                     Članak 2. 

            Općina Maruševec sufinancirati će dio ekonomske cijene cjelodnevnog 10-satnog 

programa dječjih vrtića za djecu polaznike vrtića s područja Općine Maruševec u mjesečnom 

iznosu od 800,00 kuna po djetetu. 

              Preostali dio ekonomske cijene plaćaju roditelji. 

                                                  

      

Članak 3. 

               Sredstva iz članka 2. ove Odluke Općina Maruševec isplaćivati će neposredno na 

žiro-račun dječjeg vrtića, kojeg dijete polazi, na temelju ispostavljenih mjesečnih faktura u 

tekućem mjesecu za protekli mjesec. 

               Dječji vrtić dužan je Općini Maruševec u tekućem  mjesecu ispostaviti fakturu za 

sufinanciranje za protekli mjesec, sukladno ovoj Odluci, te je uz svaku fakturu dužan  

dostaviti i spisak djece za koje traži sufinanciranje, sa njihovom adresom stanovanja, a 

prilikom ispostave prve fakture za sufinanciranje dječji vrtić Općini Maruševec dostavlja i 

presliku ugovora o polasku djeteta u vrtić, sklopljenog sa roditeljem.  

                                         

 

                                                                    Članak 4. 

               Sufinanciranje temeljem ove Odluke primjenjuje se za boravak djece u dječjim 

vrtićima od  01.01.2020. godine. 

 

Članak 5. 

               Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini sufinanciranja 

ekonomske cijene dječjih vrtića za djecu polaznike dječjih vrtića s područja Općine 

Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 84/17). 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MARUŠEVEC 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 601-01/19-01/06 

URBROJ: 2186-017/19-01 

Maruševec, 12. prosinca 2019. 

                                                                                                        

 

 

 

 

 



 

     

                                                                    Članak 6.          

               Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Varaždinske županije“. 

 

           

 

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK 

                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                                                                                    Josip Špoljar, oec. 


