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Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97 i 107/07) i članka 32. Statuta
Grada Lipika («Službeni glasnik Grada Lipika br. 3/09) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 7. sjednici održanoj 27. svibnja 2010.
god. donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na cijenu
usluga za korisnike u Dječjem vrtiću KOCKICA Lipik
I.
Dječjem vrtiću KOCKICA Lipik daje se suglasnost na cijene usluga u ustanovi od 1. rujna 2010. godine koje
iznose:
-

u jaslicama, vrtiću Lipik i Poljana u visini od 500,00 kn – cjelodnevni boravak
u jaslicama, vrtiću Lipik i Poljana u visini od 400,00 kn – poludnevni boravak
u vrtiću Lipik i Poljana u visini od 300,00 kn – poludnevni boravak (doručak)
u predškoli od 210,00 kn
u igraonici od 170,00 kn
II.
Za pojedine korisnike usluga ustanove priznaju se slijedeće povlastice:

-

za drugo dijete plaća se 75 % od cijene
za treće dijete je besplatno
30 % od cijene roditelj plaća režijske troškove za vrijeme bolesti djeteta, troškovi se odbijaju od prvog dana, samo
uz samo uz predočenje liječničke ispričnice donesene do 8. u mjesecu za prethodni mjesec
30 % od cijene roditelj plaća režijske troškove za vrijeme godišnjeg odmora od 22. radna dana ako dijete boravi u
ustanovi od 1.09.-.31.08.., a ako je manji broj mjeseci u ustanovi razmjerno broju provedenih mjeseci u ustanovi

III.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak o davanju suglasnosti od 22.11. 2006. godine
(KLASA:601-02/06-01/9;UR.BROJ:2162-02/01-02/06-3).
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana jod dana objave u „Službenom glasniku Grada Lipika“, a primjenjivat će se
od 01. rujna 2010.godine.
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