REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAĈKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAĈELNIK
KLASA: 302-01/21-01/15
URBROJ: 2133/13-01-21-04
Josipdol, 10. kolovoza 2021. godine
Temeljem ĉlanka 47. Statuta općine Josipdol («Glasnik Karlovaĉke Županije» broj: 12/2021) i
ĉlanka 48. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj: 33/01,
60/01 - vjerodostojno tumaĉenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19 i 144/20) Općinski Naĉelnik Dragan Rudanĉić, mag.ing.silv., dana 10. kolovoz 2021.
godine, donosi

ODLUKU
O IZUZEĆU OD OBVEZE PLAĆANJA RODITELJA U CIJENI DJEČJEG VRTIĆA ZA
MJESEC SRPANJ 2021. GODINE
Ĉlanak 1.
Temeljem ĉlanka 3. stavak 5. Ugovora o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske
za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini, KLASA: 555-09/21-07/202, URBROJ:
519-03-2/3-21-3, od dana 05. srpnja 2021. godine, Općina Josipdol kao osnivaĉ Djeĉjeg vrtića
Josipdol, donosi Odluku o oslobaĊanju plaćanja obveza udjela roditelja u cijeni djeĉjeg vrtića za
mjesec srpanj 2021. godine.
Ĉlanak 2.
Općina Josipdol ovom Odlukom oslobaĊa roditelje djece koja pohaĊaju program ranog i predškolskog
odgaja u Djeĉjem vrtiću Josipdol, plaćanja udjela u cijeni usluge za mjesec srpanj 2021. godine.
Ĉlanak 3.
Povrat navedenih financijskih sredstava izvršiti će se na IBAN raĉune roditelja koji su uplatili svoje
obveze u korist Proraĉuna Općine Josipdol
Ĉlanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objaviti će se na službenim stranicama
Općine Josipdol, www.josipdol.hr i u „Glasniku Karlovaĉke Županije“
OBRAZLOŽENJE
Općina Josipdol podnijela je prijavu na otvoreni javni poziv za dodjelu financijskih sredstava
općinama i gradovima za održavanje i i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. Godini.
Odluka Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade o raspodjeli financijskih sredstava za
održavanje i razvoj predškolske donesena je 1. srpnja 2021. godine (KLASA; 402-01/21-01/2,

URBROJ: 519-02/1-21-1) kojom je Općini Josipdol dodijeljen iznos financijske potpore u iznosu od
220.000,00 kn.
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava Općini Josipdol potpisan je 14. Srpnja 2021. Godine
(KLASA: 302-01/21-01/15,URBROJ: 2133/13-01-21-15).
Ĉlankom 3. Stavkom 5. Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Općini Josipdol ugovoreno je da se
Općina Josipdol obvezuje roditelje, korisnike usluga; izuzeti od obveze plaćanja udjela u cijeni vrtića
za mjesec srpanj 2021. Godine.
Općina Josipdol je poĉetkom rujna roditeljima, korisnicima usluga ispostavila raĉune za korištenje
usluga vrtića. Pregledom uplata utvrĊeno je da su roditelji uplatili usluge za korištenje vrtića.
Kako bi se ispunile ugovorne obveze Općina Josipdol će roditeljima izvršiti povrat uplaćenih
sredstava za uslugu vrtića na tekuće raĉune.
Slijedom navedenog odluĉeno je kao u izreci Odluke.

Naĉelnik:
Dragan Rudanĉić, mag.ing.silv.

Dostaviti:
1. Roditelji, korisnici usluga prema popisu
2. Jedinstveni upravni odjel
3. Djeĉji vrtić Josipdol
4. Pismohrana, ovdje

