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Prijedlog 

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

10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) 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 7. sjednici održanoj dana 18.06.2022.  godine donosi 
 

ODLUKU 

o dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske 

cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada 

Mursko Središće  

 
Članak 1. 

        Dopunjuje se članak 5.st.2. Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene 

smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće (Službeni glasnik 

Međimurske županije broj 17/2021) na način da isti glasi: 

 

          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 te 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. U slučaju povećane ekonomske cijene boravka djece 

u predškolskim ustanovama na području Općine Selnica u odnosu na ekonomsku cijenu 

boravka djece u predškolskim ustanovama na području Grada Mursko Središće, 

gradonačelnik Grada Mursko Središće ovlašten je s Općinom Selnica te dječjim vrtićem sa 

sjedištem na području Općine Selnica koji pohađaju djeca s prebivalištem u Štrukovcu 

sklopiti s Općinom Selnica te dječjim vrtićem sa sjedištem na području Općine Selnica koji 

pohađaju djeca s prebivalištem u Štrukovcu sporazum o zajedničkom sufinanciranju 

razlike u ekonomskoj cijeni boravka djece u predškolskim ustanovama na području Grada 

Mursko Središće i Općine Selnica radi ujednačavanja i ublažavanja razlike ekonomske 

cijene koju podmiruju roditelji s prebivalištem u Štrukovcu u odnosu na raoditelje s 

prebivalištem u ostalim naseljima u sklopu teritorijalnog ustroja grada. 

          

Članak 2. 

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

Međimurske županije. 
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