
P R I J E D L O G 
Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 

broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 37. Zakona o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13)  i 
članka 31. stavka 1. alineje 30. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 
8/18 i 12/18 – ispravak) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 16. sjednici održanoj ___. prosinca 
2018. godine donijelo je 

 
 

O D L U K U 
O SUFINANCIRANJU PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA U  

DJEČJIM VRTIĆIMA DRUGIH OSNIVAČA I OBRTA ZA ČUVANJE DJECE 
DJELATNOSTI DADILJE NA PODRUČJU GRADA VRBOVCA 

 
 

Članak 1. 
Grad Vrbovec sufinancirat će program predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih 

osnivača (privatni vrtići) i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilja na području grada 
Vrbovca, nakon što novoosnovani vrtići i obrti za čuvanje djece dostave Gradu rješenje kojim 
se odobrava dječjem vrtiću i obrtu za čuvanje djece početak obavljanja djelatnosti, sukladno 
članku 11. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 
107/07 i 94/13). 

 
Članak 2. 

Sufinanciranje iz Gradskog proračuna za privatne dječje vrtiće i obrte za čuvanje djece 
djelatnosti dadilje  iznosi 1.000,00 kuna po djetetu, za primarni 10-satni program njege, 
odgoja i obrazovanja djece. 
 

Članak 3. 
Temeljem ove Odluke, pravo na sufinanciranje cjelodnevnog boravka imaju djeca s 

prebivalištem na području grada Vrbovca, pod uvjetom da zamolba za upis djeteta u Dječji 
vrtić „Vrbovec“ nije pozitivno riješena. U smislu Zakona utvrđenog prava iz članaka 1. ove 
Odluke, pri upisu u privatne dječje vrtiće i obrte za čuvanje djece djelatnosti dadilje, koje su 
na području grada Vrbovca, djeca ostvaruju prvenstvo po redoslijedu ukoliko oba roditelja 
prebivaju na području grada Vrbovca: 

1. djeca roditelja invalida Domovinskog rata 
2. djeca iz obitelji s troje ili više djece 
3. djeca zaposlenih roditelja 
4. djeca s teškoćama u razvoju, ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite   
    programe 
5. djeca samohranih roditelja 
6. djeca uzeta na uzdržavanje 
7. djeca u godini prije odlaska u osnovnu školu 
8. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.   
Za eventualno slobodne kapacitete, dozvoljava se upis djece i s područja drugih 

jedinica lokalne samouprave, prema kriterijima iz prethodnog stavka, uz uvjet pokrivanja 
troškova pune cijene boravka ili potvrde jedinice lokalne samouprave o podmirenju 
troškova. 



 
Članak 4. 

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje boravka u ustanovama i obrtima iz članka 1. 
ove Odluke potrebno je priložiti: 

- uvjerenje o prebivalištu oba roditelja ili fotokopiju osobnih iskaznica 
- uvjerenje o prebivalištu za dijete 
- potvrda o zaposlenju (ne stariju od 30 dana) 
- drugi dokazi kojima se dokazuju činjenice iz članka 3. stavka 1. ove Odluke.  

 
Članak 5. 

Ustanove i obrti iz članka 1. ove Odluke dužni su po upisu djece dostaviti Gradu 
Vrbovcu popis upisane djece s dokazima iz članka 3. stavka 1. ove Odluke. 
 

Članak 6. 
Grad Vrbovec i ustanove te obrti iz članka 1. ove Odluke, sklopit će ugovore o 

međusobnim pravima i obvezama. 
 

Članak 7. 
Privatni dječji vrtići i obrti za čuvanje djece dostavljat će Gradu Vrbovcu do 05-tog u 

mjesecu, za protekli mjesec, račun sa specificiranim korisnicima i njihovim adresama. 
 

Članak 8. 
Grad Vrbovec se obvezuje da će u roku od 15 dana, od dana ispostave računa iz 

članka 7. ove Odluke, uplatiti sredstva na žiro račune privatnih dječjih vrtića i obrta za 
čuvanje djece. 
 

Članak 9. 
Ovu Odluku provodit će Služba za opće poslove Grada Vrbovca i Upravni odjel za 

financije i gospodarstvo Grada Vrbovca. 
 

Članak 10. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Gradskog vijeća Grada 

Vrbovca o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača i 
obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilja na području grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke 
županije“  broj 39/15 i „Glasnik Grada Vrbovca“ broj 6/18).  
 

Članak 11. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.  
 

 

KLASA: 
URBROJ: 
Vrbovec, __. __. 2018. g. 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD VRBOVEC 
GRADSKO VIJEĆE 

Predsjednik Vijeća 
 

_____________________ 
 

 


