
 Temeljem članka 48. Stavka 4. i 5. i članka 49. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i 
naobrazbi (“Narodne novine” br. 10/97. i 107/07 i 94/13.) i članka 15. Statuta Općine Sveta Marija 
(“Službeni glasnik Meñimurske županije” br. 9/09 i 05/13.), Općinsko vijeće Općine Sveta Marija na 
svojoj 6. sjednici održanoj 13.12.2013. godine, donosi 
 

O D L U K U 

 o mjerilima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrñuju se mjerila i način sufinanciranja predškolskog odgoja od strane 
Općine Sveta Marija i roditelja djece – korisnika usluga. 
 

Članak 2. 

 Općina Sveta Marija sufinancirat će uslugu smještaja u predškolsku ustanovu djece od 3 
godine starosti do polaska u školu. 

Članak 3. 

 Ekonomsku cijenu usluge smještaja djece u predškolsku ustanovu Dječji vrtić “Kockavica” 
Sveta Marija (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), utvrñuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost 
Općinskog vijeća Općine Sveta Marija. 
 

Članak 4. 

 Roditelji djece plaćaju usluge Dječjeg vrtića u visini od 45% ekonomske cijene iz članka 3. ove 
Odluke. 
 Ukoliko Dječji vrtić pohañaju istovremeno dvoje djece istih roditelja, tada se za prvo dijete 
podmiruje 45% ekonomske cijene, a za drugo dijete se umanjuje udio plaćanja za 30%. 
 Ukoliko Dječji vrtić pohañaju istovremeno troje i više djece istih roditelja, za prvo i drugo 
dijete plaća se 45% ekonomske cijene smještaja, a plaćanja je potpuno osloboñeno treće i svako 
slijedeće dijete. 
 Roditelji sredstva uplaćuju na žiro-račun Dječjeg vrtića. 
 

Članak 5. 

 Razliku ekonomske cijene od cijene koju plaćaju roditelji do pune ekonomske cijene, za djecu 
roditelja koji imaju prebivalište na području Općine Sveta Marija, plaća Općina Sveta Marija. 
 Sredstva iz stavka 1. ovog članka na temelju popisa djece, Općina Sveta Marija mjesečno (do 
15. u mjesecu za protekli mjesec), uplaćuje na žiro-račun Dječjeg vrtića. 

 
Članak 6. 

 Općina Sveta Marija sufinancirat će smještaj djece u predškolske ustanove na području 
Općine Sveta Marija, a izvan područja ukoliko Općina Sveta Marija ne osigurava koji od redovitih 
programa dječjeg vrtića.  

Članak 7. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti prijašnja Odluka o mjerilima i načinu 
sufinanciranja predškolskog odgoja («Službeni glasnik Meñimurske županije» br. 4/98., 6/99., 1/00., 
4/00., 7/02. i 3/04 i 24/09). 
 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom glasniku Meñimurske 
županije», a primjenjuje se od 01.01.2014. godine. 
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