
Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/09, 1/12, 

1/13 i 3/13- pročišćeni tekst) zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice 

dana 15. lipnja 2016. godine donio je 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o utvrđivanju visine osnovice za umanjivanje iznosa sufinanciranja obrta za 

čuvanje, skrb i brigu za djecu  na području Grada Koprivnice 

 

   I. 

 

Utvrđuje se visina osnovice za  umanjivanje iznosa sufinanciranja primarnog 10 

satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u obrtima za čuvanje, skrb i brigu za 

djecu  na području Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: „Dadilje“), i to u iznosu od 9,00 

kuna po danu. 

 

 

II. 

 

Osnovica iz točke I. ovog Zaključka primjenjuje se ako korisnik Dadilje, ne koristi 

usluge Dadilje  5 dana i više uzastopno, a u svrhu  izračuna stvarnog iznosa sufinanciranja 

prehrane. 

 

  

 

III. 

 

Ovaj Zaključak primjenjuje se na Dadilje koje Grad Koprivnica sufinancira s danom 

donošenja ovog Zaključka te na sve novoosnovane Dadilje za koje se odluči da će ih Grad 

Koprivnica sufinancirati. 

 

 

KLASA: 601-01/16-01/0018 

URBROJ: 2137/01-04/5-16-8 

Koprivnica, 15. lipanj 2016. 

 

 

ZAMJENIK KOJI OBNAŠA 

DUŽNOST GRADONAČELNIKA 

 

         

       Mišel Jakšić, dipl. oec. 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

Gradsko vijeće Grada Koprivnice donijelo je dana 05. svibnja 2015. godine Odluku o 

utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice. 

Navedenom odlukom propisana su mjerila za sufinanciranje djelatnosti, visina sufinanciranja 

djelatnosti, izvještavanje o provođenju djelatnosti, te inicijalno sufinanciranje djelatnosti 

dadilja na području Grada Koprivnice. Grad Koprivnica sufinanciranja djelatnost dadilja na 

području Grada Koprivnice i to za djecu i njihove roditelje koja imaju prebivalištem na 

području Grada Koprivnice. 

Obrti za čuvanje djece Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove 

mjesečno dostavljaju Zahtjeve za isplatu sredstava koji se odnose na sufinanciranje troškova 

primarnog 10 satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja. U Zahtjevu za isplatu 

navodi se financijski podaci o utrošenom iznosu te ime i prezime djeteta za koje se traži 

subvencija, godina rođenja djeteta, broj radnih dana u mjesecu za koji se traže sredstva, broj 

dana koje dijete nije boravilo u obrtu za čuvanje djece i ukupan iznos za sufinanciranje. Od 

01. lipnja 2016. godine sklopljeni su Ugovori o izravnom sufinanciranju obrta za čuvanje 

djece za obavljanje osnovne djelatnosti za razdoblje lipanj- prosinac 2016. godine u kojem je 

navedeno da će se sufinanciranje smanjiti proporcionalnom broju neprovedenih dana za tekući 

mjesec ukoliko dijete izostane uzastopno više od 5 dana.  Temeljem dostavljenih financijskih 

izvještaja obrta za čuvanje djece koja je grad Koprivnica financirao godinu dana utvrđen je 

iznos sredstava koji obrti izdvajaju svakodnevno prilikom pripreme obroka za djecu koji 

iznosi 9,00 kuna po danu. Budući da obrti imaju troškove iako dijete ne boravi u obrtu za 

čuvanje djece jer u njemu borave druga djeca odlučeno je da se ukoliko dijete koje polazi obrt 

za čuvanje djece izostane uzastopno pet dana i više da mu se po danu izostanka umanjuje 

iznos sufinanciranja za 9,00 kuna. Navedeni umanjeni iznos uplatiti će se na žiro račun obrta 

za čuvanje djece koji polazi navedeno dijete.    

S obzirom na navedeno predlaže se zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika  

Grada Koprivnice Mišelu Jakšiću, dipl. oec. donošenje Zaključka o utvrđivanju visine 

osnovice za umanjivanje iznosa sufinanciranja obrta za čuvanje, skrb i brigu za djecu  na 

području Grada Koprivnice. 

 

 

 

 

        Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 

    UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I   

                                                    EUROPSKE POSLOVE 

    Pročelnik: 

    Darko Ledinski, prof. 

 

 

 

 


