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Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 
10/97, 107/07 i 94/13) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske 
županije“, br. 3/13) Općinsko vijeće Općine Kotoriba, na 25. sjednici održanoj dana  8. prosinca 
2016. godine, donijelo je    

  

O D L U K U 
o sufinanciranju troškova boravka djece „jaslične dobi“ 

u dječjim vrtićima na području Međimurske županije 
 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuje se visina i način sufinanciranja troškova boravka djece do 3 (tri) 

godine tzv. „jaslične dobi“ (u daljnjem tekstu: „jaslična dob“) s područja Općine Kotoriba (u 
daljnjem tekstu: Općina) u dječjim vrtićima na području Međimurske županije (u daljnjem tekstu 
dječji vrtići).   
  

Članak 2. 
Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece „jaslične dobi“ u dječjim vrtićima ostvaruju 

roditelji odnosno skrbnici djece uz sljedeće uvjete, koji moraju biti ispunjeni kumulativno:  
- roditelji odnosno skrbnici djeteta moraju imati prebivalište i boravište na području Općine, 
- roditelji odnosno skrbnici moraju biti zaposleni na puno radno vrijeme, 
- roditelji odnosno skrbnici moraju imati podmirene sve obveze prema Općini. 
 

Članak 3. 
 Pravo na sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima imaju roditelji odnosno skrbnici 
djeteta na temelju potvrde o sufinanciranju koju izdaje Općinski načelnik Općine na temelju 
podnijetog pisanog zahtjeva (obrazac zahtjeva može se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine) 
 Uz zahtjev za sufinanciranje troškova boravka djeteta „jaslične dobi“ u dječjim vrtića, 
podnositelj je dužan priložiti: 
 - rodni list djeteta, 
 - presliku osobne iskaznice roditelja odnosno skrbnika, 
 - potvrdu HZMO o zaposlenosti roditelja odnosno skrbnika na puno radno vrijeme, 

- ugovor roditelja odnosno skrbnika s dječjim vrtićem ili potvrdu dječjeg vrtića o upisu 
djeteta u dječji vrtić - jaslice. 

Roditelji odnosno skrbnici dužni su odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od nastanka 
promjene, prijaviti Općini svaku promjenu činjenice koja bi utjecala na ostvarivanje prava na 
sufinanciranje troškova boravka djece „jaslične dobi“ u dječjim vrtićima.  

U slučaju da roditelji odnosno skrbnici u roku iz stavka 3. ovog članka ne prijave promjenu 
okolnosti koje bi utjecale na sufinanciranje, dužni su sami snositi troškove boravka djece u 
dječjim vrtića, odnosno Općini nadoknaditi nastalu štetu.  

 

Članak 4. 
Općina sudjeluje u sufinanciranju troškova boravka djece „jaslične dobi“ u dječjim vrtićima 

u iznosu od 750,00 kuna mjesečno po djetetu, a ostatak do pune ekonomske cijene moraju 
snositi roditelji odnosno skrbnici djeteta.   

Sredstva za sufinanciranje troškova boravka djece „jaslične dobi“ u dječjim vrtićima iz 
stavka 1. ovog članka Općina osiguravaju se u Proračunu Općine. 
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Članak 5. 

 Dječji vrtići na području Međimurske županije  dužni su do 15. u mjesecu za protekli 
mjesec Općini dostaviti račun/zahtjev za plaćanje sa specificiranim korisnicima i dokazima o 
uplati roditelja odnosno skrbnika za prethodni mjesec. 
 Općina će na temelju računa/zahtjeva i specifikacije iz prethodnog stavka izvršiti plaćanje 
samo za djecu „jaslične dobi“ roditelja odnosno skrbnika koji su platiti svoj udio u ekonomskoj 
cijeni za prethodni mjesec. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a stupa na snagu 

01.01.2017. godine. 
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