
 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 Krapinsko-

zagorske županije” 36A/13, 9/18), Gradsko vijeće Grada Zlatara na 21. sjednici  održanoj 26. 

rujna 2019. 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 Krapinsko-

zagorske županije“. 
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