
 
 Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 
30. alineje 4. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 
13/09.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj  11. sjednici, održanoj dana 28. siječnja 2010. 
godine, donijelo je sljedeću 
 

O D L U K U 
o sufinanciranju programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Zabok 

 
Članak 1. 

  Za djecu s prebivalištem na području grada Zaboka, koji su korisnici redovitog 
programa odgoja i naobrazbe u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Zabok (drugi dječji 
vrtić), Grad Zabok sufinancirat će ekonomsku cijenu programa iz svog proračuna na sljedeći 
način: 

- korisniku programa drugog dječjeg vrtića Grad Zabok sufinancira 50% ekonomske 
cijene redovitog programa tog vrtića, ali maksimalno 50% ekonomske cijene redovitog 
programa Dječjeg vrtića i jaslica Zipkica Zabok. 

- korisnik programa drugog dječjeg vrtića ostvaruje pravo i na povlastice koje 
ostvaruje i korisnik programa Dječjeg vrtića i jaslica Zipkica, u odgovarajućem iznosu. 

Korisnik svoje pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje na temelju pojedinačnog akta 
gradonačelnika, koji se donosi povodom zahtjeva korisnika. 

Da bi ostvario svoje pravo na sufinanciranje programa u skladu s ovom Odlukom, u 
postupku koji se provodi povodom podnesenog zahtjeva korisnik mora dokazati opravdanost 
korištenja programa drugog vrtića i priložiti odgovarajuću dokumentaciju. 
  

Članak 2. 
 Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Zaključak Gradskog poglavarstva Grada 
Zaboka KLASA:601-01/98-01/02 URBROJ:2197/01-01-98-1 od 23. siječnja 1998. godine. 
 Korisnici programa koji su svoje pravo na sufinanciranje ekonomske cijene programa 
drugih vrtića ostvarili i koriste temeljem Zaključka iz stavka 1. ovog članka, danom primjene 
ove Odluke prava na sufinanciranje ostvarivat će u skladu s ovom Odlukom, bez podnesenog 
posebnog zahtjeva. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 
županije", a primjenjuje se od 1. veljače 2010. godine. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 
 

KLASA: 601-01/10-01/02 
URBROJ: 2197/01-02-10-2 
Zabok, 28. siječnja 2009.         
                   PREDSJEDNIK 
           G r a d s k o g  v i j e ć a 
 
                    Zoran Krajačić 
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Dostaviti: 
1. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,  
    i javne potrebe, ovdje, 3x, 
2. Upravni odjel za finacije, ovdje, 
3. Dječji vrtić i jaslice "Zipkica"  
    Zabok, S. Radića 15 - na znanje, 
4. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj 
    županiji, Služba za zajedničke poslove, 
    Krapina, Magistratska 1, 
5. Za objavu u "Službenom glasniku  
    Krapinsko-zagorske županije", 
6. Za prilog zapisniku, 
7. Za zbirku akata, 
8. Pismohrana. 
 

 


