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Temeljem članka 16. Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za 

zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ broj 33/14) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni 

glasnik Krapinsko – zagorske županije'' broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 

21. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine donosi  

 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u 

djelatnosti predškolskog odgoja 

 

Članak 1. 

 

Mijenja se članak 4. Odluke tako da sada glasi:  

„Plaćanja učešća u ekonomskoj cijeni programa oslobođeno je treće i svako daljnje 

dijete istog obiteljskog kućanstva koje koristi redoviti program.“ 

 

Članak 2. 

 

Mijenja se članak 5. Odluke tako da sada glasi:  

„U ukupnom učešću roditelja u ekonomskoj cijeni programa, ostvaruju se olakšice u 

iznosu od 20%:  

- Za dijete HRVI iz Domovinskog rata,  

- Za dijete roditelja s invaliditetom (jedan roditelj s invaliditetom 100% ili oba 

roditelja s ukupnim invaliditetom više od 100%), 

- Za dijete s teškoćama u razvoju, 

- Za dijete iz obitelji u kojoj ima djece s teškoćama u razvoju, 

- Za dijete iz jednoroditeljskih obitelji, 

- Za dijete bez oba roditelja i dijete-korisnika smještaja izvan obitelji, 

- Za drugo dijete u vrtiću iz iste obitelji, 

- Za dijete iz obitelji s 4 i više malodobne djece.“ 

 

Članak 3. 

 

Iza članka 5. dodaje se članak 6., a dosadašnji članci 6. do 9. postaju 7. do 10. 

 

Članak 6. glasi:  



 

„Općina Tuhelj sufinancira troškove prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju koju 

roditelji dovoze u posebnu ustanovu koja provodi predškolski odgoj za djecu s 

teškoćama u razvoju, a nalazi se na području Krapinsko – zagorske županije u iznosu 

od 2/3 sredstava“.  

Troškovi prijevoza isplaćuju se prema zahtjevima ustanove koju pohađaju djeca s 

teškoćama u razvoju. Sastavni dio zahtjeva je popis djece koju roditelji dovoze u 

ustanovu.“ 

 

Članak 4 

 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko 

– zagorske županije. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

    Robert Romić  

  


