Na temelju čl. 20. st. 2. i čl. 48. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(NN 10/97, 107/07, 94/13) te čl. 27. Statuta Grada Zlatara (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije” 36A/13, 9/18), Gradsko vijeće Grada Zlatara na ___. sjednici održanoj
______________. godine donijelo je
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU MJERILA
ZA SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA DJECE U DJEČJIM
VRTIĆIMA I SUFINANCIRANJU USLUGE ČUVANJA, BRIGE I SKRBI O DJECI
PREDŠKOLSKE DOBI KOJU PRUŽAJU OBRTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
DADILJA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim
vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju
obrti za obavljanje djelatnosti dadilja na području Grada Zlatara (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” 58/18) u članku 6. stavak 5. mijenja se i glasi:
„ Zaključak o sufinanciranju iz stavka 2. i 3. ovog članka, po pojedinačnom zahtjevu roditelja,
donosi gradonačelnik Grada Zlatara.“
Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
„U dječji vrtić i jaslice Uzdanica Zlatar može se upisivati djecu s područja drugih općina i
gradova, ako su upisana sva djeca s prebivalištem na području Grada Zlatara prema
dostavljenim zahtjevima i ako domicilna općina, odnosno grad izda zaključak (suglasnost)
nadležnog tijela o sufinanciranju programa za to dijete.“
Članak 2.
U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Povoljnije uvjete sudjelovanja u ekonomskoj cijeni redovitog programa ostvaruju roditelji, i
to dodatnih 20% ekonomske cijene, za samo jedan od navedenih kriterija:
- dijete HRVI iz Domovinskog rata,
- dijete roditelja s invaliditetom (jedan roditelj s invaliditetom 100% ili oba roditelja s
ukupnim invaliditetom više od 100%),
- dijete s teškoćama u razvoju,
- dijete iz obitelji u kojoj ima djece s teškoćama u razvoju,
- dijete iz jednoroditeljskih obitelji,
- dijete bez oba roditelja i dijete-korisnika smještaja izvan obitelji,
- drugo dijete u vrtiću iz iste obitelji,
- dijete iz obitelji s 4 i više malodobne djece.“
Članak 2.
U članku 8. iza riječi „godišnjeg odmora“ stavlja se zarez i dodaju riječi: „kao i iznos iz
članka 7. stavka 2.“
Članak 3.
Iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

„Prednost pri upisu u Dječji vrtić i jaslice Uzdanica Zlatar ima dijete koje zajedno s barem
jednim roditeljem ima prebivalište na području Grada Zlatara (osim za dijete bez roditelja),
prema sljedećem redoslijedu:
1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
2. djeca iz obitelji s troje ili više djece,
3. djeca zaposlenih roditelja,
4. djeca s teškoćama u razvoju,
5. djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima,
6. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
7. djeca roditelja koji prima doplatak za djecu.“
Članak 4.
U članku 11. riječi: „članku 6. stavku 2., 3., 4. i 5., članku 8. i 9.“ zamjenjuju se riječima:
„članku 6. stavku 2., 3., 4., 5. i 6. te člancima 8., 9. i 12.“
Članak 5.
U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Grad Zlatar će plaćati svoje obveze, koje proizlaze iz ove Odluke, na temelju ispostavljenog
zahtjeva i računa od strane dječjih vrtića i obrta.“
Umjesto dosadašnjeg stavka 2. koji postaje stavak 3., dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Ispostavljeni zahtjev treba sadržavati podatke o broju djece upisane u predškolske programe
i iznosu sufinanciranja za svako pojedino dijete kao i osnovu na temelju koje je isti iznos
utvrđen“.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinskozagorske županije“.
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Na temelju članka 23.a, 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 37. Zakona o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13),
Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti
predškolskog odgoja („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 33/14) i članka 27.
Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 36A/13 i 9/18), Gradsko
vijeće Grada Zlatara na 13. sjednici održanoj 29. studenog 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima i
sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za
obavljanje djelatnosti dadilja na području Grada Zlatara
Članak 1.
Odlukom o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u vrtićima i
sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje
djelatnosti dadilja na području Grada Zlatara (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se mjerila za
sufinanciranje djelatnosti, izvori prihoda, visina sufinanciranja djelatnosti, izvještavanje te
provođenje programa predškole ustanova predškolskog odgoja na području Grada Zlatara i obrta za
obavljanje djelatnosti dadilja.
Članak 2.
Grad Zlatar će Dječjem vrtiću i jaslicama Uzdanica Zlatar osigurati odgovarajući prostor i
opremu za trajno obavljanje djelatnosti, sukladno zakonu, sredstva za investicijsko održavanje i
popravak objekata i opreme te sredstva za plaće potrebnog broja stručnih i ostalih radnika, sukladno
Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i
90/10), u daljnjem tekstu: DPS.
Članak 3.
Za realizaciju primarnog 10 satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja, dječji vrtić
iz članka 2. ove Odluke, ostvaruju prihod iz sljedećih izvora:
a) Proračuna Republike Hrvatske,
b) Proračuna Grada Zlatara,
c) Proračuna općine u kojoj dijete i njegovi roditelji imaju prebivalište,
d) Participacije roditelja – korisnika usluga u iznosu razlike ekonomske cijene i iznosa
koji sufinancira Grad Zlatar, općina, odnosno nadležna državna tijela,
e) te ostalih izvora sukladno zakonu.

-

Članak 4.
Ekonomska cijena smještaja djeteta u dječji vrtić obuhvaća slijedeće troškove:
izdatke za radnike: bruto plaće, naknade i materijalna prava radnika,
izdatke za prehranu djece,
izdatke za uvjete boravka djece: materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje
objekta i opreme i prijevoz djece,
izdatke za namještaj i opremu i
izdatke za nabavku sitnog materijala.
Ekonomska cijena utvrđuje se u iznosu od 1.800,00 kn po djetetu.
Članak 5.

Grad Zlatar sufinancira djelatnost Dječjeg vrtića i jaslica Uzdanica Zlatar na području Grada
Zlatara, na način da osigurava sredstva za podmirivanje dijela troškova ekonomske cijene, i to djeci
s prebivalištem na području Grada Zlatara čiji roditelji/roditelj s kojima žive u zajedničkom
kućanstvu imaju prebivalište na području Grada Zlatara.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, Grad Zlatar osigurava sredstva za podmirivanje
dijela troškova ekonomske cijene i djeci s prijavljenim boravkom na području Grada Zlatara,
smještenoj u udomiteljskim obiteljima na području Grada Zlatara kod udomitelja koji imaju
prebivalište na području Grada Zlatara.
Članak 6.
Grad Zlatar će Dječjem vrtiću i jaslicama Uzdanica Zlatar osigurati novčana sredstva
najmanje u visini od 62 % utvrđene ekonomske cijene programa za svako dijete s područja Grada
Zlatara uključeno u redovite programe.
Grad Zlatar će predškolskoj ustanovi drugog osnivača, a koja izvodi program javnih potreba
u predškolskom odgoju za djecu s područja Grada Zlatara, osigurati novčana sredstva najmanje u
visini 62 % utvrđene ekonomske cijene programa, najviše 62% od utvrđene ekonomske cijene u
Dječjem vrtiću i jaslicama Uzdanica Zlatar, za svako dijete s područja Grada Zlatara uključeno u
redovite programe, ako Dječji vrtić i jaslice Uzdanica Zlatar nema dovoljan kapacitet za smještaj
djece koju roditelji žele smjestiti u Dječji vrtić i jaslice Uzdanica Zlatar.
Grad Zlatar će predškolskoj ustanovi drugog osnivača, a koja izvodi program javnih potreba
u predškolskom odgoju za djecu s područja Grada Zlatara, osigurati novčana sredstva u visini 30%
utvrđene ekonomske cijene programa u Dječjem vrtiću i jaslicama Uzdanica Zlatar za svako dijete s
područja Grada Zlatara uključeno u redovite programe, ako Dječji vrtić i jaslice Uzdanica Zlatar ima
dovoljan kapacitet za smještaj djece koju roditelji žele smjestiti u predškolskoj ustanovi drugog
osnivača.
Udio roditelja u cijeni smještaja djece prema prethodnom stavku i članku 11. ove Odluke ne
može se dodatno umanjiti sukladno članku 7. ove Odluke.
Prema dostavljenom Zahtjevu za sufinanciranje Grad Zlatar će Dječjem vrtiću i jaslicama
Uzdanica Zlatar i predškolskoj ustanovi drugog osnivača, temeljem dokumentacije iz članka 9. ove
Odluke, dostaviti Odluku o sufinanciranju utvrđene ekonomske cijene za svako dijete korisnika
redovitog programa.
Članak 7.
Udio roditelja u strukturi cijene smještaja djece u predškolskoj ustanovi koja izvodi program
javnih potreba u predškolskom odgoju za djecu s područja Grada Zlatara iznosi 38 % ekonomske
cijene programa.
Udio roditelja iz prethodnog stavka dodatno se umanjuje za 20% za:
- dijete HRVI iz Domovinskog rata,
- dijete roditelja s invaliditetom jedan roditelj s invaliditetom 100% ili oba roditelja s ukupnim
invaliditetom više od 100%),
- dijete s teškoćama u razvoju,
- dijete iz obitelji u kojoj ima djece s teškoćama u razvoju,
- dijete iz jednoroditeljskih obitelji,
- dijete bez oba roditelja i dijete-korisnika smještaja izvan obitelji,
- drugo dijete u vrtiću iz iste obitelji,
- dijete iz obitelji s 4 i više malodobne djece.
Plaćanja učešća u ekonomskoj cijeni programa oslobođeno je treće i svako daljnje dijete istog
obiteljskog kućanstva koje koristi redoviti program.
Sredstva učešća u ekonomskoj cijeni programa uplaćuju roditelji na žiroračun dječjeg vrtića.
Članak 8.

Dječji vrtić iz članka 2. ove Odluke, utvrđuje iznos za koji se umanjuje participacija roditelja
po danu opravdanog izostanka djeteta, odnosno za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.
Članak 9.
Dječji vrtići iz članka 6. ove Odluke, dužni su početkom pedagoške godine dostaviti Gradu
Zlataru dokaze o broju upisane djece, i to kako slijedi:
1. Pisane ugovore sklopljene sa zakonskim zastupnicima (roditeljima ili skrbnicima) djece kojoj
pružaju usluge,
2. Dokaze o prebivalištu djece na području Grada Zlatara,
3. Dokaze o prebivalištu roditelja s kojima dijete živi u zajedničkom kućanstvu,
4. Dokaze o boravištu djece smještene u udomiteljskim obiteljima na području Grada Zlatara,
5. Dokaze o prebivalištu udomitelja kod kojih su djeca smještena.
Dječji vrtić iz članka 2. ove Odluke, dužan je u roku od 8 dana prijaviti Gradu Zlataru svaku
promjenu koja može utjecati na iznos sredstava kojima Grad Zlatar sufinancira troškove ekonomske
cijene, a po završetku pedagoške godine dužan je Gradu Zlataru dostaviti izvješća o radu i
financijska izvješća za prethodnu pedagošku godinu.
Članak 10.
Program predškole u trajanju do 250 sati 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.
Grad Zlatar će osigurati provođenje programa predškole za djecu koja nisu uključena u
redovite programe predškolskog odgoja. Za roditelje je taj program besplatan.
Članak 11.
Grad Zlatar će sufinancirati uslugu čuvanja, brige i skrbi o djetetu predškolske dobi koju
provode obrti za obavljanje djelatnosti dadilja na način kako je određeno za sufinanciranje
predškolske ustanove drugog osnivača u članku 6. stavku 2., 3. , 4. i 5., članku 8. i 9. ove Odluke.
Članak 12.
Grad Zlatar će temeljem dostavljene dokumentacije iz članka 9. ove Odluke izdati roditeljima
ili skrbnicima Rješenje o sufinanciranju, temeljem kojeg će predškolske ustanove i obrti za
obavljanje djelatnosti dadilja ispostavljati račun Gradu Zlataru.
Račun treba dostaviti do 10. u mjesecu za protekli mjesec. Rok plaćanja je 30 dana od roka za
dostavu računa.
Članak 13.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za osiguranje
sredstava za zadovoljenje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/98, 1/99, 7/00, 14/01, 7/02, 7/06, 6/07, 9/10 i 36/10),
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinskozagorske županije.
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