
 Na temelju članka 16. Statuta Općine Pribislavec ( ''Službeni glasnik Međimurske županije'' broj 
06/22) Općinsko vijeće Općine Pribislavec je na 13. sjednici, održanoj dana 15.11.2022  godine, donijelo 
 

O D L U K U 
o sufinanciranju usluga predškolskih ustanova za djecu s područja Općine Pribislavec  

 
Članak 1. 

 Na osnovu ukazane potrebe, temeljem prijedloga roditelja i procjene o sve težim uvjetima 
financiranja usluga vrtića i jaslica, a u cilju podržavanja mjera demografske obnove države, 
sufinanciranje usluga smještaja polaznika predškolskih ustanova s područja Općine Pribislavec vezati 
će se na fiksne mjesečne iznose po djetetu. 
 

Članak 2. 
Općina Pribislavec će sufinancirati: 
- Jaslice - 10 satni program  –    1.200,00 kuna (159,27 eura) 
- Vrtić    - 10 satni program  –    1.050,00 kuna (139,36 eura) 
- Vrtić    - 6 satni program    –     900,00 kuna (119,45 eura) 

 - Djecu s  invaliditetom  - u 100 % iznosu ekonomske cijene sve programe 
 Obračunato po fiksnom tečaju konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna. 
 

Članak 3. 
 Ostali iznos do ekonomske cijene koju utvrđuje predškolska ustanova, sufinanciraju roditelji. 
 

Članak 4. 
 Za djecu smještenu u udomiteljskoj obitelji, boravak u predškolskim ustanovama sufinancira 
se na sljedeći način: 25% Općina Pribislavec, 25% općina u kojem dijete ima prebivalište i 50% 
udomitelj. 
 

Članak 5. 
 Sufinanciranje ekonomske cijene predškolske ustanove korisnici ostvaruju na temelju Potvrde 
o sufinanciranju koju izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Pribislavec. 
 Potvrda o sufinanciranju Općine Pribislavec izdaje se roditeljima/starateljima djeteta na 
temelju dokumenata iz kojih je vidljivo prebivalište djeteta i oba roditelja na području Općine 
Pribislavec, odnosno boravište za djecu smještenu u udomiteljskoj obitelji te na temelju dokaza o svim 
podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Pribislavec kućanstva u kojem dijete živi. 
 

Članak 6. 
Donošenjem ove Odluke van snage se stavlja Odluka o sufinanciranju usluga dječjeg vrtića u 

Općini Pribislavec (KLASA: 021-05/18-01/46, URBROJ: 2109/26-18-01) te Izmjene i dopune Odluke o 
sufinanciranju usluga dječjeg vrtića i jaslica u Općini Pribislavec (KLASA: 021-05/21-01/01, URBROJ: 
2109/26-21-01-09).  

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske 

županije“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIBISLAVEC 
 
KLASA: 024-01/22-01/08 
URBROJ: 2109-26-01-22-02 
Pribislavec, 22.11.2022. godine  
 
      Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pribislavec  
                                          Zoran Tomašić, mag.oec. 


