
 
Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 37. Zakona o dadiljama („Narodne 
novine“ broj 37/13)  i članka 31. stavka 1. alineje 30. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Grada 
Vrbovca“, broj 9/21) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 3. sjednici održanoj 1. prosinca 2021. 
donijelo je 
 
 

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

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

 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na sufinanciranje 

programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača na području 
grada Vrbovca i prava na sufinanciranje čuvanja, brige i skrbi o djeci rane predškolske dobi u 
registriranim obrtima za čuvanje djece djelatnosti dadilja na području grada Vrbovca. 

 
Članak 2. 

Grad Vrbovec iz Proračuna sufinancira program predškolskog odgoja i obrazovanja u 
dječjim vrtićima drugih osnivača na području grada Vrbovca kao i čuvanje, brigu i skrb o djeci 
rane predškolske dobi u obrtima za čuvanje djece djelatnosti dadilja na području grada 
Vrbovca u iznosu od 1.100,00 kuna po polazniku odnosno upisanom djetetu. 

Iznimno, Grad Vrbovec će u cijelosti, a najviše do 2.000,00 kuna sufinancirati trošak 
programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača na području 
grada Vrbovca kao i čuvanje, brigu i skrb o djeci rane predškolske dobi u obrtima za čuvanje 
djece djelatnosti dadilja na području grada Vrbovca za svako treće i daljnje dijete iz iste 
obitelji. 
 

Članak 3. 
Pravo na sufinanciranje sukladno čl. 2. ove Odluke imaju djeca s prijavljenim 

prebivalištem na području grada Vrbovca koja su redovno upisana u dječji vrtić dugih 
osnivača ili u obrt za čuvanje djelatnosti dadilja na području grada Vrbovca. 

Iznimno, svako treće i daljnje dijete iz iste obitelji ima pravo na sufinanciranje u 
cijelosti, do maksimalno 2.000,00 kuna troška programa predškolskog odgoja i obrazovanja 
odnosno čuvanja, brige i skrbi o djeci rane predškolske dobi u obrtima za čuvanje djece 
djelatnosti dadilja ukoliko dijete ima prijavljeno prebivalište na području grada i ako su sva 
djeca iz iste obitelji redovno upisana u dječji vrtić ili se nalaze na čuvanju, brizi i skrbi u 
obrtima za čuvanje djece, bez obzira gdje je sjedište tog dječjeg vrtića odnosno gdje je obrt 
za čuvanje djece registriran. 

 
 

 



Članak 4. 
Roditelj/skrbnik/udomitelj djeteta dužan je prilikom upisa u dječji vrtić dugih osnivača 

ili u obrt za čuvanje djelatnosti dadilja dokazati da dijete koje ostvaruje pravo na 
sufinanciranje ima prijavljeno prebivalište na području grada Vrbovca odnosno da su troje ili 
više djece iz iste obitelji redovni polaznici vrtića/obrta brz obzira gdje se vrtić/obrt nalazi.  

Roditelj/skrbnik/udomitelj potpisivanjem ugovora s dječjim vrtićem/obrtom, pravo 
na ostvarivanje sufinanciranja iz ove Odluke prenosi na dječji vrtić/obrt, odnosno dječji 
vrtić/obrt sredstva za sufinanciranje potražuje direktno iz Proračuna Grada Vrbovca.  

 
Članak 5. 

Pravo na sufinanciranje sukladno ovoj Odluci ostvaruje se na način da dječji vrtići 
drugih osnivača i obrti za čuvanje djece djelatnosti dadilja na području grada Vrbovca do 5-
og u mjesecu dostavljaju račun za protekli mjesec u kojem navode imena i prezimena djece s 
adresom prebivališta upravnom odjelu nadležnom za financije. 

Grad Vrbovec će u roku od 15 dana od dana dostave računa iz prethodnog stavka, 
uplatiti sredstva na žiro račune dječjih vrtića/obrta. 
 

Članak 6. 
Grad Vrbovec i dječji vrtići drugih osnivača kao i obrti za čuvanje djelatnosti dadilja na 

području grada Vrbovca sklopit će ugovore o međusobnim pravima i obvezama temeljem 
ove Odluke. 
 

Članak 7. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju 

programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece 
djelatnosti dadilja na području grada Vrbovca („Glasnik Grada Vrbovca“, broj 10/18 i 7/20).  
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“.  
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