
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

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

novine” br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)  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  24. sjednici održanoj  24. travnja 2020. godine, donosi 

                

O  D  L  U  K  U 

o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima i 

sufinanciranje usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti 

za obavljanje djelatnosti dadilja 

 

 

Članak 1. 

              Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za sufinanciranje Općine Maruševec u 

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

vrtića s područja Općine Maruševec, kao i mjerila za sufinanciranje usluge čuvanja, brige i 

skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti 

dadilje. 

 

                                                                     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. 

             Roditeljima s područja Općine Maruševec koji djecu povjeravaju na čuvanje 

obrtnicima koji ispunjavaju sve uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno zakonu, 

odobrava se sufinanciranje čuvanja, brige i skrbi o djetetu do obveznog upisa u redovan 

program predškolskog odgoja i obrazovanja u mjesečnom iznosu od 800,00 kuna po djetetu. 

              Preostali dio ekonomske cijene plaćaju roditelji. 

 

 

                                                                     Članak 3. 

            Općina Maruševec zbog uvedenih protuepidemijskih mjera Stožera civilne zaštite 

Republike Hrvatske za zaštitu od prijenosa bolesti COVID-19 (u daljnjem tekstu: Krizne 

mjere), uslijed kojih je prekinut rad dječjih vrtića, iznimno će za mjesece ožujak i travanj 

2020. godine sufinancirati  dio ekonomske cijene cjelodnevnog 10-satnog programa dječjih 

vrtića za djecu polaznike vrtića s područja Općine Maruševec u mjesečnom iznosu od 

1.200,00 kuna po djetetu. 

             Roditeljima s područja Općine Maruševec koji djecu povjeravaju na čuvanje 

obrtnicima koji ispunjavaju sve uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno zakonu, 

Općina Maruševec iznimno, zbog uvedenih Kriznih mjera, uslijed kojih je prekinut rad ovih 

obrta,  odobrava  za mjesece ožujak i travanj 2020. godine sufinanciranje čuvanja, brige i 
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skrbi o djetetu do obveznog upisa u redovan program predškolskog odgoja i obrazovanja u 

mjesečnom iznosu od 1.200,00 kuna po djetetu. 

             Ukoliko se Krizne mjere, uslijed kojih je prekinut rad ustanova i obrta iz stavaka 1. i 

2. ovog članka nastave i nakon mjeseca travnja 2020. godine, sufinanciranje u visini utvrđenoj 

ovim člankom nastavlja se i isto završava s mjesecom u kojem će završtiti Krizne mjere koje 

nalažu prestanak rada ustanova  i obrta iz stavaka 1. i 2. ovog članka.  

                                              

      

Članak 4. 

               Sredstva za sufinanciranje u visini utvrđenoj ovom Odlukom, Općina Maruševec 

isplaćivati će neposredno na žiro-račun dječjeg vrtića, koje dijete polazi, odnosno obrta koji 

čuva dijete, a na temelju ispostavljenih mjesečnih faktura u tekućem mjesecu za protekli 

mjesec. 

               Dječji vrtić, odnosno obrt 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 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 95/19). 

 

     

                                                                    Članak 6.          

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

Varaždinske županije“. 

 

           

 

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK 

                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                                                                                   Marijan Fatiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


