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Prijedlog 

Temeljem članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 

10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 35. u vezi s člankom 14. Statuta Grada Mursko Središće 

(Službeni glasnik Međimurske županije br.06/2021) Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 

svojoj 3. sjednici održanoj dana 07.09.2021.  godine donosi 
 

ODLUKU 

o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece u 

predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće  

 
Članak 1. 

          Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za sufinanciranje ekonomske cijene boravka djece 

polaznika predškolskih ustanova na području Grada Mursko Središće iz sredstava proračuna 

Grada. 

 

Članak 2. 

           Roditelji djece s područja Grada Mursko Središće imaju pravo birati ustanovu 

predškolskog odgoja koja djeluje na području Grada Mursko Središće a u koju će upisati dijete. 

           Iznimno, Grad Mursko Središće može na temelju obrazloženog zahtjeva roditelja 

potkrijepljenog dokazima  odobriti sufinanciranje boravka djeteta i u predškolskoj ustanovi van 

teritorijalnog ustroja Grada Murskog Središća ali najviše do iznosa i u skladu s uvjetima 

utvrđenim ovom Odlukom. 

 

Članak 3. 

          Grad Mursko Središće će participirati u plaćanju ekonomske cijene boravka djece u 

predškolskim ustanovama na području Grada Murskog Središća sukladno odredbama iz ove 

Odluke za svu djecu polaznike predškolskih ustanova koje djeluju na području grada čiji roditelji 

imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na području Grada Murskog Središća. 

           Boravak djece roditelja s prebivalištem izvan teritorijalnog ustroja Grada Murskog 

Središća u predškolskim ustanovama na području Grada Murskog Središća sufinancira se po 

načelu reprociteta u odnosu na grad ili općinu na čijem području roditelji imaju prebivalište. 

 

Članak 4. 

          Mjerodavna ekonomska cijena temeljem koje Grad Mursko Središće sufinancira boravak 

djece u predškolskim ustanovama na svom području je ekonomska cijena za minimalni 10 satni 

dnevni boravak djeteta u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Mursko Središće – predškolske ustanove 

osnivača Grada Murskog Središće koju ekonomsku cijenu utvrđuje Gradsko vijeće Grada 

Mursko Središće. 

           Mjerodavna cijena za jaslice je ekonomska cijena cijena za minimalni 10 satni dnevni 

boravak djeteta u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Mursko Središće uvećana za 25%.  

          Za djecu s poteškoćama u razvoju koje poteškoće u razvoju se utvrđuju prema nalazu i 

mišljenju nadležnog liječničkog konzilija, ekonomska cijena smještaja u predškolske ustanove na 

području Grada Mursko Središće uvećava se za 50 % od redovne ekonomske cijene za 10-satni 
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dnevni boravak djeteta u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Mursko Središće utvrđene odlukom 

Gradskog vijeća Grada Mursko Središće. 

 

Članak 5. 

          Obveza roditelja u sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjem vrtiću 

iznosi 40% utvrđene ekonomske cijene vrtića. 

          Grad Mursko Središće sufinancira smještaj djece u skladu s ovom odlukom: 

-  u predškolskim ustanovama na području teritorijalnog ustroja Grada Mursko Središće, 

osim u slučaju popunjenosti istih, 

- u predškolskim ustanovama na području Općine Selnica isključivo za djecu s 

prebivalištem u Štrukovcu koja prema Mreži osnovnih škola na području RH pohađaju 

osnovnu školu u Osnovnoj školi Selnica, 

          O pojedinačnim zahtjevima za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama 

koje posluju izvan teritorijalnog ustroja grada odlučuje gradonačelnik na temelju potvrda 

predškolskih ustanova sa sjedištem na području teritorijalnog ustroja grada o njihovoj 

popunjenosti, osim u iznimnim i opravdanim slučajevima koji nisu predviđeni ovom odlukom o 

kojima odlučuje posebno povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik. 

          Obveza roditelja djece s poteškoćama u razvoju odnosno djece s posebnim potrebama u 

sufinanciranju ekonomske cijene boravka u predškolskim ustanovama na području Grada 

Mursko iznosi 40% redovne ekonomske cijene za 10-satni dnevni boravak djeteta u predškolskoj 

ustanovi utvrđene odlukom Gradskog vijeća.    

          Obveza roditelja djece kojoj je prema stručnom nalazu potrebna stručna pomoć logopeda 

za vrijeme korištenja pomoći logopeda u sufinanciranju cijene boravka djece u predškolskim 

ustanovama na području Grada Mursko Središće iznosi 40% redovne ekonomske cijene za 10-

satni dnevni boravak djeteta u predškolskoj ustanovi utvrđene odlukom Gradskog vijeća. 

 

Članak 6. 

          U slučaju da oba roditelja rade u inozemstvu, obveza roditelja u sufinanciranju ekonomske 

cijene dječjeg vrtića iznosi 50% od utvrđene ekonomske cijene. 

          U slučaju da jedan od roditelja radi u inozemstvu a drugi u Republici Hrvatskoj ili je 

nezaposlen, obveze roditelja u sufinanciranju ekonomske cijene dječjeg vrtića iznosi 40% od 

utvrđene ekonomske cijene. 

 

Članak 7. 

          U cijelosti se oslobađaju plaćanja cijene dječjeg vrtića roditelji za djecu: 

-za svako treće ili naredno dijete pod uvjetom da svi polaze dječji vrtić, 

-ako su oba roditelja redoviti učenici ili studenti, 

-ako je samohrani roditelj ujedno i redoviti student. 

          Program predškole koji predstavlja obvezni program odgojno-obrazovnoga rada s djecom 

u godini dana prije polaska u osnovnu školu Grad Mursko Središće osigurava putem Dječjeg 

vrtića „Maslačak“ čiji je osnivač te ostalih predškolskih ustanova na svom području a financijska 

sredstva za njegovo provođenje osiguravaju se u proračunu.  

 

Članak 8. 

          Roditelji podmiruju 35% ekonomske cijene: 

-ako je jedan od roditelja redoviti učenik ili student 

-ako je samohrani roditelj  

 

Članak 9. 

          Roditelji podmiruju 30% ekonomske cijene za drugo dijete pod uvjetom da prvo pohađa 

dječji vrtić. 
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Članak 10. 

          Olakšica se može koristiti samo iz jednog od osnova predviđenim člancima 7-9 ove 

Odluke. 

          Oslobođenje od naplate troškova boravka djece nacionalne manjine Roma u predškolskim 

ustanovama na području grada ima osnova u financiranju iz Međimurske županije, državnih 

institucija i nadležnih ministarstava, donacijama drugih država ili sredstvima iz programa 

Europske unije, dok prostorne uvjete za boravak djece u dječjem vrtiću osigurava Grad Mursko 

Središće. 

           

Članak 11. 

          Roditelji se oslobađaju plaćanja troškova prehrane za dijete ukoliko dijete ne pohađa dječji 

vrtić zbog bolesti, oporavka nakon bolesti i drugih opravdanih razloga najmanje 5 dana 

uzastopno sve dok traju navedene okolnosti i ukoliko je odsutnost djeteta prijavljena na vrijeme. 

 

Članak 12. 

          Stupanjem na snagu ov Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za sufinanciranje 

ekonomske cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće 

(Službeni glasnik Međimurske županije broj 04/2007, 06/2007, 10/2012, 13/2013, 07/2014, 

13/2017 i 06/2018). 

 

Članak 13. 

          Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objeve u Službenom glasniku 

Međimurske županije. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

MURSKO SREDIŠĆE 

 

 

     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

     mr.sc. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet. 

 

 


