
 
 
 

 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  BELICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 601-01/21-01/5 
URBROJ: 2109/3-02-21-01 
Belica, 16.12.2021. 
 
 
 
Na temelju članka 48., stavaka 1. i  4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  
(„Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te članka 31. Statuta Općine 
Belica ("Službeni glasnik Međimurske županije", broj 7/21), Općinsko vijeće Općine 
Belica, na  5. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. donosi 
 
 

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE 
O UTVRĐIVANJU CIJENA ZA NAPLATU USLUGA 

 TE SUFINANCIRANJU BORAVKA DJECE  
U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 

 
 

 
Članak 1. 

 
 U Odluci o utvrđivanju cijena za naplatu usluga te sufinanciranju boravka 
djece u predškolskim ustanovama („Službeni glasnik Međimurske županije 11/14) 
članak 2. mijenja se i glasi: 
 
„ Za boravak djece rane dobi - jaslice ( od 6. mjeseca života do navršene 3. godine 
života) u Dječjem vrtiću Belica  utvrđuju se sljedeće cijene koje se naplaćuju od 
roditelja (korisnika usluge): 

 Za 10- satni boravak (cjelodnevni) -  650,00 kn 
 Za 6 - satni boravak (poludnevni) -    550,00 kn 

 
Za boravak djece predškolske dobi (od navršene 3. godine života do polaska u školu) 
u Dječjem vrtiću Belica utvrđuju se sljedeće cijene, koje se naplaćuju od roditelja 
(korisnika usluge): 

 Za 10-satni boravak (cjelodnevni) -  600,00 kn 
 Za 6- satni boravak (poludnevni)   -  500,00 kn 

 
Za boravak djece predškolske dobi ( od navršene 3. godine života do polaska u školu)  
u Dječjem vrtiću Belica – područnom odjelu Gardinovec utvrđuju se sljedeće cijene, 
koje se naplaćuju od roditelja: 
 

 Za 6- satni boravak (poludnevni) -    500,00 kn 



 
 Na drugo dijete, polaznika Dječjeg vrtića Belica odobrava se popust od 50% 
cijene boravka koji dijete polazi, a na svako sljedeće dijete  odobrava se još dodatnih 
10%  popusta.“ 

 
 

Članak 2. 
 

 Članak 4. mijenja se i glasi: 
„Općina Belica sufinancirat će boravak s 630,00 kn po svakom djetetu - polazniku 
predškolske ustanove, bez obzira na predškolsku ustanovu koju dijete polazi.“ 

 
Članak 3. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Međimurske županije“ a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. 
 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Petar Janušić 

 
 
 
 
 
 
 
 


