
 
 Na temelju članka 48., stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), članka 3. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac 
(KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137/15-68-14-1 od 6. listopada 2014.) i članka 31. Statuta 
Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18. i 5/20), 
Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 33. sjednici održanoj 16. travnja 2020. donijelo je 

 
ODLUKA 

o dopuni Odluke o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac 
 

Članak 1. 
 U Odluci o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac (KLASA: 021-
05/17-01/50, URBROJ: 2137/15-17-1 od 14. rujna 2017.), iza članka 2. dodaje se članak 2a. koji glasi: 
 
 „Zbog nastupanja posebnih okolnosti uvjetovanih pandemijom bolesti COVID-19 te obustave 
redovnog rada Vrtića, cijena usluge boravka djeteta u Vrtiću :  
 - za mjesec ožujak 2020. umanjit će se za iznos od 50% učešća koje roditelji/skrbnici plaćaju 
 za boravak svog djeteta u Vrtiću. Za one roditelje koji su uslugu boravka djeteta u Vrtiću 
 uplatili prema dobivenim uplatnicama za ožujak 2020. godine, preplaćeni iznos prenosi se u 
 prvo sljedeće razdoblje za koje će se obračunavati usluga boravka. 
 - za razdoblje od travnja 2020. pa do sve dok traje obustava redovnog rada Vrtića, 
 roditelji/skrbnici ne plaćaju mjesečno učešće za boravak djeteta u Vrtiću, kako je to određeno 
 u članku 2. ove Odluke, ukoliko dijete nije boravilo u Vrtiću.“ 
 
 Ukoliko je dijete boravilo u Vrtiću tijekom travnja ili kojeg kasnijeg mjeseca za vrijeme 
trajanja obustave redovnog rada Vrtića, roditelji/skrbnici plaćaju razmjerni dio mjesečnog učešća 
propisanog člankom 2. ove Odluke i to sukladno broju dana boravka djeteta u Vrtiću.“. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se na mrežnim 
stranicama Općine Ferdinandovac i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FERDINANDOVAC 
 
 
KLASA: 601-02/20-01/02 
URBROJ: 2137/15-01-20-2 
Ferdinandovac, 16. travnja 2020.                                                                                              
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                             PREDSJEDNIK: 
 
                                                                                                                                               Milan Kolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


