
Temeljem članka 48. stavka 1. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 

137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Punitovci ("Službeni glasnik Općine 

Punitovci" broj 1/18 i 1/21), te u skladu s člankom 4. Ugovora o dodjeli financijskih sredstava 

općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini, 

KLASA:402-05/22-01/18, URBROJ: 519-03-2/6-22-3 od 31. ožujka 2022. godine, Općinska 

načelnica dana 01. lipnja 2022. godine donosi  

ODLUKU 

 o izuzimanju obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom izuzimaju se roditelji od obveze plaćanja udjela u cijeni korištenja usluge Dječjeg 

vrtića „ZVONČICA Punitovci“ za mjesec lipanj 2022. godine. 

Članak 2. 

Udio obveze plaćanja roditelja za korištenja usluga Dječjeg vrtića „ZVONČICA Punitovci“ za mjesec 

lipanj 2022. godine koristi ukupno 44 djece, od toga: 

-11 djece koristi cjelodnevni program Jaslica  

- 1 dijete u cjelodnevnom programu Jaslica od 21. lipnja 2022. 

- 1 dijete koristi poludnevni program Jaslica 

- 11 djece koristi  cjelodnevni program Vrtića 

- 20 djece koristi poludnevni program Vrtića 

 

što ukupno čini 26.092,50 kuna za lipanj. 

Članak 3. 

Sredstva za podmirenje troška navedenog u članku 2. ove Odluke osigurana su putem Javnog poziva 

općinama indeksa razvijenosti I. – IV. Skupine i ostalima sukladno uvjetima i kriterijima 

prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. 

godini, te Odluke o raspisivanju i provedbi Poziva, Klasa:011-02/22-01/3, URBROJ:519-02-1/1-22-1 

od 09. veljače 2022. godine. Nakon provedenog Javnog poziva, Središnji državni ured za demografiju 

i mlade, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, donio je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava 

općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini, KLASA: 

001-02/22-01/9, URBROJ:519-02-1/3-22-1 od 07. ožujka 2022. godine, kojom su Općini Punitovci 

odobrena sredstva za provedbu ove demografske mjere. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti na službenoj internetskoj stranici 

Općine Punitovci, www.punitovci.hr. 

KLASA: 024-01/22-01/14 

URBROJ: 2158-33-02-22-1 

 

 

OPĆINSKA NAČELNICA 

 

         Jasna Matković, v.r. 

 

 

 

 

          



           


