
Na temelju članka 48. stavka 4.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne 

novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i  članka 29. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13. i 3/15. i "Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/18.) 

Općinsko vijeće Općine Molve na 12. sjednici održanoj 22. ožujka 2018. godine donijelo je   

ODLUKU 

o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve   

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za plaćanje usluga Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve (u 

daljnjem tekstu: Dječji vrtić) koje plaćaju roditelji djece upisane u Dječji vrtić.  

 

Članak 2. 

 Cijena usluga Dječjeg vrtića koju plaćaju roditelji za djecu, upisanu u Dječji vrtić, s 

prebivalištem na području općine Molve iznosi: 

1. 300,00 kuna  mjesečno za jedno dijete smješteno u vrtiću, 

2. 200,00 kuna  mjesečno za drugo dijete dok je svako sljedeće dijete besplatno smješteno u vrtiću. 

 

Članak 3. 

 Cijena usluge Dječjeg vrtića za djecu s prebivalištem izvan područja Općine Molve koju 

plaćaju roditelji je iznos pune ekonomske cijene usluge koju utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića. 

 Za smještaj djece iz stavka 1. ovog članka roditelji plaćaju 300,00 kuna mjesečno, u slučaju 

ako Općina na području koje imaju prebivalište sufinancira smještaj do pune ekonomske cijene, 

odnosno plaćaju razliku između cijene smještaja koji sufinancira Općina na području koje imaju 

prebivalište i pune ekonomske cijene. 

 

Članak 4. 

 Oslobađaju se plaćanja usluga Dječjeg vrtića za smještaj djece, roditelji s područja Općine 

Molve, koji su korisnici socijalne iskaznice, korisnici jednokratnih pomoći i samohrani roditelji, o 

čemu trebaju Upravnom vijeću Dječjeg vrtića pružiti dokaz. 

 

Članak 5. 

Sredstva za usluge Dječjeg vrtića za djecu upisanu u Dječji vrtić uplaćuju se na žiro-račun 

Dječjeg vrtića. 

                                                      

Članak 6. 

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o mjerilima za plaćanje usluga 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve (KLASA: 601-02/17-01/5, URBROJ: 2137/17-17-1  od 17. listopada 

2017. godine, KLASA: 601-02/17-01/5, URBROJ: 2137/17-01-18-2 od 12. veljače 2018. godine). 

                                                                

Članak 7.  

  Sukladno članku 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju prijedlog ove Odluke 

upućuje se Općinskom vijeću na razmatranje i utvrđivanje.   



Članak 8. 

  Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2018. godine.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

 

KLASA: 601-02/18-01/1 

URBROJ: 2137/17-01-18-2 

Molve, 22. ožujka 2018.                                                                        

 PREDSJEDNIK: 

  Zdravko Tuba 

                                                                                                                             

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


