
Temeljem čl. 64, st. 2 Statuta Dječjeg vrtića „Čarolija“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čarolija“, 
dana 20.06.2019. godine razmatra Odluku Grada Ivanca o visini sufinanciranja ekonomske 
cijene dječjih vrtića za troškove boravka djece predškolske dobi sa prebivalištem u Gradu 
Ivancu temeljem izmjena Ugovora sa korisnicima usluga te donosi sljedeću izmjenu 

ODLUKE 
 o sudjelovanju roditelja u ekonomskoj cijeni vrtića 

 
Ekonomska cijena Dječjeg vrtića „Čarolija“ iznosi 1.435,00 kuna mjesečno za redoviti 
desetsatni program. Korisnik usluga – roditelj/skrbnik se obvezuje plaćati određeni iznos 
sudjelovanja u cijeni programa što ga njegovo dijete ostvaruje u vrtiću, na način i u iznosu 
utvrđenom prema ovoj Odluci, a razliku do pune ekonomske cijene subvencionira općina 
odnosno grad: 

 
Roditelji s područja Općine Maruševec usluge Dječjeg vrtića „Čarolija“ plaćaju: 

Subvencija općine Maruševec 635,00 kuna 
prvo dijete 800,00 kuna 
drugo dijete ( popust 280,00 kuna) 520,00 kuna 
treće dijete ( popust 330,00 kuna) 470,00 kuna 

 

Roditelji s područja Općine Vidovec usluge Dječjeg vrtića „Čarolija“ plaćaju: 

Subvencija općine Vidovec 650,00 kuna 
prvo dijete 785,00 kuna 
drugo dijete ( popust 280,00 kuna) 505,00 kuna 
treće dijete ( popust 330,00 kuna) 455,00 kuna 

 

Roditelji s područja Grada Ivanca usluge Dječjeg vrtića „Čarolija“ plaćaju: 

Subvencija općine Ivanec  700,00 kuna 
prvo dijete 735,00 kuna 
drugo dijete ( popust 280,00 kuna) 455,00 kuna 
treće dijete ( popust 330,00 kuna) 405,00 kuna 

 

Roditelji s područja Općine Donja Voća usluge Dječjeg vrtića „Čarolija“ plaćaju: 

Subvencija općine Donja Voća I. dijete 300,00 kuna 
prvo dijete                                           1.135,00 kuna 
Subvencija općine Donja Voća II. dijete  370,00 kuna 
drugo dijete ( popust 280,00 kuna) 785,00 kuna 

 

Roditelji s područja Općine Klenovnik usluge Dječjeg vrtića „Čarolija“ plaćaju: 

Subvencija općine Klenovnik 500,00 kuna 
prvo dijete 935,00 kuna 
drugo dijete ( popust 280,00 kuna) 655,00 kuna 
treće dijete ( popust 330,00 kuna) 605,00 kuna 



U Bikovcu, 20. lipanj  2019.    
 
KLASA:601-01/19-01/7 
URBROJ:2186-178-19-9 
 

Predsjednica Upravnog vijeća  
                                                                                               Dječjeg vrtića „Čarolija“:                                             

 
________________________                              

                                                                                                               / Davorka Kumrić/  

                                                                                                    M.P. 

                                                                                                                                                                                                 
                                                   

 
 


