
 
GRADSKOM VIJEĆU 

GRADA SVETOG IVANA ZELINE 
 
 
PREDMET:  Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja 

i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima Grad Sv. Ivan Zelina nije osnivač 
 

Poštovani, 
 

Odlukom o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima 
kojima Grad Sv. Ivan Zelina nije osnivač („Zelinske novine“, br. 12/16) propisano je da Grad Sv. Ivan 
Zelina sufinancira redoviti 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja te program za djecu s 
teškoćama neovisno o vremenu trajanja programa, u dječjim vrtićima kojima je vlasnik drugi grad 
odnosno općina te u dječjim vrtićima drugih osnivača (privatni vrtići). 

U članku 2. stavku 1. predmetne Odluke propisano je da iznos sufinanciranja za jedno (prvo) 
dijete iznosi 850,00 kn, za drugo 900,00 kn, za treće i svako sljedeće dijete 1.100,00 kn, za dijete 
samohranog roditelja 950,00 kn, te za dijete s teškoćama 1.250,00 kn.  
        

Izmjenama predmetne Odluke predlaže se navedene iznose sufinanciranja povećati, za sve 
kategorije, za 100 kuna. 
 
                      
                                                                          GRADONAČELNIK 

     Hrvoje Košćec       
  

                                                  

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD SVETI IVAN ZELINA 

GRADONAČELNIK 
 

 
 
 
 

 

KLASA: 601-01/17-01/01 

URBROJ: 238/30-01/19-17-1 

Sv. Ivan Zelina, 04. prosinca 2017. 

 



 
Na temelju članka 16. Statuta Grada Sv. Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 

1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13 – pročišćeni tekst), Gradsko 
vijeće Grada Svetog Ivana Zeline na __ sjednici održanoj dne ___ 2017. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja  

u dječjim vrtićima kojima  Grad Sv. Ivan Zelina nije osnivač 
 

Članak 1. 
U Odluci o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima 

kojima Grad Sv. Ivan Zelina nije osnivač („Zelinske novine“, br. 12/16) u članku 2. stavak 1. mijenja se i 
glasi: 

„Sufinanciranje iz gradskog Proračuna za redoviti 10-satni program predškolskog odgoja i 
obrazovanja te za program djece s teškoćama neovisno o vremenu trajanja programa, iznosi kako 
slijedi: 

 
- za jedno (prvo) dijete smješteno u vrtić  950,00 kuna 
- za drugo dijete smješteno u vrtić 1.000,00 kuna 
- za treće i svako sljedeće dijete smješteno u vrtić 1.200,00 kuna   
- za dijete samohranog roditelja 1.050,00 kuna 
- za dijete s teškoćama (tjelesnim, senzoričkim, 

komunikacijskim, govorno-jezičnim ili intelektualnim) 
utvrđenim rješenjem/nalazom/mišljenjem mjerodavnog tijela 1.350,00 kuna“ 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine, a objavit će se u «Zelinskim novinama» 
službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline. 

 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA SVETOG IVANA ZELINE 

 
  Darko Bistrički, struc.spec.ing.građ. 

 
 
  

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD SVETI IVAN ZELINA 

GRADSKO VIJEĆE 
 
  

PRIJEDLOG 

   

 

KLASA:  
UR.BROJ:  
Sv. Ivan Zelina, 2017. 

 



612. Na temelju članka 16. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline («Zelinske novine», br. 8/01, 

7/02, 10/04, 1/06, 3/06-pročišćeni tekst, 9/09, 11/09-pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13-pročišćeni tekst) 

Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline, na 7. sjednici, održanoj dana 08. lipnja 2016. godine, 

donijelo je 
ODLUKU 

o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima 

Grad Sv. Ivan Zelina nije osnivač 

 

Članak 1. 

Grad Sv. Ivan Zelina sufinancirat će redoviti 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja te 

program za djecu s teškoćama neovisno o vremenu trajanja programa u dječjim vrtićima kojima je 

vlasnik drugi grad odnosno općina te u dječjim vrtićima drugih osnivača (privatni vrtići), ukoliko je 

navedenim vrtićima izdano Rješenje kojim se odobrava početak obavljanja djelatnosti, sukladno članku 

11. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13), 

odnosno ukoliko navedeni vrtići ispunjavaju uvjete iz članka 12. istog Zakona. 

Članak 2. 
Sufinanciranje iz gradskog Proračuna za redoviti 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja 
te za program djece s teškoćama neovisno o vremenu trajanja programa  iznosi kako slijedi: 

- za jedno (prvo) dijete smješteno u vrtić                                              -    850,00 kuna 

- za drugo dijete smješteno u vrtić                                                       -    900,00 kuna  

- za treće i svako sljedeće dijete smješteno u vrtić                             - 1.100,00 kuna   

- za dijete samohranog roditelja                                                             -    950,00 kuna  

- za dijete s teškoćama ((tjelesnim, mentalnim, intelektualnim  

i osjetilnim oštećenjima, poremećajima autističnog spektra),  
utvrđenim rješenjem/nalazom/mišljenjem mjerodavnog tijela,  
neovisno o vremenu trajanja programa                                           -  1.250,00  kuna   
 

Ukoliko su ispunjeni uvjeti za sufinanciranje po više kriterija iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se 
samo jedan i to najpovoljniji za korisnika usluge. 
 

Članak 3. 
Temeljem  ove Odluke, pravo na sufinanciranje redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja i 
obrazovanja te programa za djecu s teškoćama neovisno o vremenu trajanja programa ostvaruje se: 

1. ako dijete te oba roditelja odnosno roditelj s kojim dijete živi ima prebivalište na području 

Grada Sv. Ivana Zeline 

2. ako Grad Sv. Ivan Zelina ima svog predstavnika u upravnom vijeću vrtića 

 
Točka 2. stavka 1. ovog članka odnosi se samo na privatne dječje vrtiće s područja Grada Sv. Ivana 
Zeline. 
 

Članak 4. 
Za ostvarivanje prava na sufinanciranje boravka u ustanovi iz članka 1. ove Odluke potrebno je priložiti: 



- uvjerenje o prebivalištu oba roditelja odnosno roditelja s kojim dijete živi ili presliku osobnih 

iskaznica  

- uvjerenje o prebivalištu djeteta 

- potvrdu o boravku djeteta u dječjem vrtiću iz članka 1. ove Odluke 

 
Članak 5. 

Grad Sv. Ivan Zelina i dječji vrtići iz članka 1. ove Odluke, sklopit će sporazume o međusobnim pravima 
i obvezama. 
Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama sa privatnim dječjim vrtićima s područja Grada Sv. 
Ivana Zeline regulirat će se najviši iznos učešća roditelja u ekonomskoj cijeni mjesečne naknade po 
djetetu. 
 

Članak 6. 
Dječji vrtići iz članka 1. ove Odluke dostavljat će Gradu Sv. Ivanu Zelini do 10.-tog u mjesecu, za protekli 
mjesec, račun sa specificiranim korisnicima i njihovim adresama. 
 

Članak 7. 
Grad Sv. Ivan Zelina se obvezuje da će u roku od 15 dana, od dana ispostave računa iz članka 6. ove 
Odluke, uplatiti sredstva na žiro račun dječjih vrtića. 
 

Članak 8. 
Ovu Odluku provodit će Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale 
poslove Grada Sv. Ivana Zeline. 
 

Članak 9. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju programa predškolskog 
odgoja („Zelinske novine“, br. 2/08 i 5/11). 
 

Članak 10. 
Ova Odluka stupa na snagu 01. srpnja 2016. godine, a objavit će se u „Zelinskim novinama“, službenom 
glasilu Grada Sv. Ivana Zeline. 
 

KLASA: 601-01/16-01/03 

URBROJ: 238/30-01/01-16-4 

Sv. Ivan Zelina, 08. lipnja 2016.                    

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 

GRADA SVETOG IVANA ZELINE 
 

 Dubravko Ponoš, dipl.ing.MBA, v.r. 
 


