
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JESENJE 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/18-01/21 

URBROJ: 2140/05-18-1 

Gornje Jesenje, 14. svibnja 2018. 

 

Na temelju članka 2. i članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ , 

broj 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 15. Statuta Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije“ br. 15/09, 11/13 i 11/18) i članka 16. Odluke Županijske skupštine Krapinsko-

zagorske županije o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u 

djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 33/14) Općinsko 

vijeće Općine Jesenje na svojoj 6. sjednici održanoj dana 14. svibnja 2018. godine donosi  

 

Odluku o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova 

predškolskog odgoja na području Općine Jesenje 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog 

odgoja na području Općine Jesenje (u daljnjem tekstu: „Odluka“) propisuju se mjerila za 

sufinanciranje djelatnosti, visina sufinanciranja djelatnosti, izvještavanje te provođenje programa 

predškole  ustanova predškolskog odgoja na području Općine Jesenje. 

 

Članak 2. 

Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u redovite programe predškolskih ustanova s 

područja Općine Jesenje mogu ostvariti roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga dječjih vrtića) pod 

slijedećim uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to kako slijedi:  

- dijete mora imati prebivalište na području Općine Jesenje;  

- oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj moraju imati prebivalište na području Općine Jesenje i 

stvarno boraviti na adresi prebivališta;  

- sve obveze prema Općini Jesenje po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene 

 

Članak 3. 

Općina Jesenje sufinancira troškove smještaja djece u dječje vrtiće u iznosu od 50% 

ekonomske cijene programa mjesečno za svako dijete uključeno u redovite programe. Ostatak do pune 

cijene smještaja u dječje vrtiće snosit će roditelji, skrbnik odnosno samohrani roditelj. 

Povoljnije uvjete sudjelovanja u ekonomskoj cijeni programa ostvaruju roditelji, i to dodatnih 

20% ekonomske cijene, za samo jedan od navedenih kriterija: 

- za dijete HRVI iz Domovinskog rata 

- za dijete roditelja s invaliditetom (jedan roditelj 100% invaliditet, ili oba sa invaliditetom 

više od 100%) 

- za dijete s teškoćama u razvoju ili dijete iz obitelji koja ima dijete s teškoćama u razvoju 

- za dijete iz jednoroditeljskih obitelji 

- za dijete bez oba roditelja i dijete korisnika smještaja izvan obitelji 

- za drugo dijete u vrtiću iz iste obitelji 



- za dijete iz obitelji s 3 ili više malodobne djece 

Plaćanja učešća u ekonomskoj cijeni programa oslobođeno je treće i svako daljnje dijete istog 

obiteljskog kućanstva koje koristi redoviti program. 

 

Članak 4. 

Korisnici usluga dječjih vrtića obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jesenje u 

svrhu ostvarivanja prava iz ove Odluke podnijeti pisani zahtjev uz prilaganje slijedećih isprava: 

- uvjerenje prebivališta za dijete koje se upisuje u dječji vrtić;  

- preslika osobne iskaznice za oba roditelja (skrbnika), odnosno samohranog roditelja;  

- ugovor ili potvrdu dječjeg vrtića da je dijete upisano u isti;  

- potvrda Općine Jesenje o ispunjenim obvezama prema Općini Jesenje; 

- izjava roditelja, skrbnika, odnosno samohranog roditelja pod materijalnom i kaznenom 

odgovornosti da stvarno borave na adresi prebivališta; 

- dodatni dokazi kojima se ostvaruju povoljniji uvjeti sudjelovanja u ekonomskoj cijeni. 

 

Članak 5. 

Roditelji, skrbnici odnosno samohrani roditelji dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Jesenje, u roku od 15 (petnaest) 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, skrbnici odnosno samohrani 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 dječjim vrtićima, odnosno Općini Jesenje nadoknaditi nastalu štetu.  

 

Članak 6. 

Općina Jesenje i dječji vrtići zaključit će ugovor o sufinanciranju boravka djece u dječjim 

vrtićima kojim će se urediti međusobna prava i obveze.  

 

Članak 7. 

Sredstva za sufinanciranje dječjih vrtića iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu 

Općine Jesenje.  

 

Članak 8. 

 Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, s tim 

da je za djecu koja pohađaju vrtić integriran u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića, a 

za djecu koja ne pohađaju dječji vrtić provodit će se u OŠ Gornje Jesenje. 

 Sredstva za provođenje programa predškole iz stavka 1. ovog članka, osiguravaju se u 

Proračunu Republike Hrvatske, Proračunu Krapinsko-zagorske županije i općinskim proračunima. 

 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“, te time prestaje važiti Odluka o mjerilima za financiranje javnih potreba u 

djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 10/02). 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Zdenko Brodar 

 

 


