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REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-01/20-01/04
URBROJ: 2186/012-02/02-20-1
Ivanec,
2020.
Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
("Narodne novine" br. 10/97, 107/07, 94/13,98/19) i članka 35. Statuta Grada Ivanca
("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni
tekst,13/18,8/20), Gradsko vijeće Ivanec na
sjednici održanoj
2020. godine,
donosi
Odluka o dopuni Odluke
o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima i
sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za
obavljanje djelatnosti dadilja
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim
vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju
obrti za obavljanje djelatnosti dadilja ( „ Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 83/19) )
u članku 6. dodaje se stavak 3. koji glasi: „ Za vrijeme trajanja mjera zaštite od prijenosa
bolesti COVID -19 ,odnosno od dana stupanja na snagu Odluke Gradonačelnika o obustavi
rada vrtića, KLASA: 810-03/20-01/02, URBROJ: 2186/12-02/02/20-3 koja je stupila na
snagu 16.03.20120.g. ( u daljnjem tekstu: Krizne mjere) , roditelji korisnici usluga Dječjeg
vrtića „Ivančice“ Ivanec čiji je osnivač Grad Ivanec, oslobađaju se plaćanja sufinanciranja
boravka djeteta u vrtiću za vrijeme važenja odluke o obustavi rada vrtića.“
Članak 2.
U članku 9. dodaje se novi stavak 2. i 3. koji glasi:
Za roditelje – korisnike dječjih vrtića koji imaju prebivalište na području Grada Ivanca i imaju
odobreno sufinanciranje od strane grada, u vrijeme trajanja Kriznih mjera Grad će plaćati odobreno
sufinanciranje prema zaključenim ugovorima.
Dječji vrtić će uz zahtjev za plaćanje za vrijeme trajanja Kriznih mjera uz mjesečni račun dostaviti
i dokaz da nije bilo otkaza ugovora o radu u vrijeme važenja mjera, te da je zaposlenima isplatio
plaću. Iste odredbe primjenjivati će se i na obrte za obavljanje djelatnosti dadilja.
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Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave Službenom vjesniku Varaždinske županije.

PREDSJEDNICA GRADSKOG
VIJEĆA IVANEC:
Ksenija Sedlar Đunđek , dipl.oec.

