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Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece   
u dječjim vrtićima 

 
Ĉlanak 1. 

Ovom Odlukom ureĊuje se uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova 
smještaja djece u djeĉje vrtiće, iznos sufinanciranja te naĉin i postupak ostvarivanja 
prava na sufinanciranje. 
 

Ĉlanak 2. 
Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u Djeĉjem vrtiću Nova Gradiška mogu 
ostvariti roditelji, skrbnici ili samohrani roditelj (u daljnjem tekstu: korisnici usluga djeĉjeg 
vrtića) koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 
-  dijete mora imati prebivalište na podruĉju općine Stara Gradiška, 
-  oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj moraju imati prebivalište na podruĉju 

općine Stara Gradiška najmanje 6 (šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva za 
ostvarivanje prava iz ove Odluke; 

-  sve obveze prema općini Stara Gradiška po bilo kojoj osnovi moraju biti 
podmirene. 
 

Ĉlanak 3. 
Općina Stara Gradiška sufinancira troškove smještaja djece u djeĉje vrtiće u iznosu od 
1.000,00 kuna mjeseĉno po djetetu, a ostatak do pune cijene smještaja u djeĉje vrtiće 
snose korisnici usluga djeĉjeg vrtića. 

 
Ĉlanak 4. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova boravka djece u djeĉjem vrtiću 
korisnici usluga djeĉjeg vrtića podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stara 
Gradiška.  
Uz zahtjev se obvezno prilaţu sljedeće isprave: 

-  uvjerenje o prebivalištu za dijete koje je upisano u djeĉji vrtić i oba roditelje, 
skrbnika odnosno samohranog roditelja, 

-  rodni list djeteta, 
-  ugovor ili potvrdu djeĉjeg vrtića da je dijete upisano u isti, 
-  potvrda Općine Stara Gradiška o podmirenim obvezama prema Općini Stara 

Gradiška. 
Zahtjev iz prethodnog stavka moţe se preuzeti u Općini Stara Gradiška ili na 
internetskim stranicama www.staragradiska.com. 
 

Ĉlanak 5. 
Korisnici usluga djeĉjeg vrtića duţni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stara 
Gradiška prijaviti svaku promjenu okolnosti koje su utjecale na ostvarivanje prava na 
sufinanciranje u roku od 15 (petnaest) dana od nastanka. 
Ako korisnici usluga djeĉjeg vrtića  ne prijave promjene u roku iz stavka 1. ovog ĉlanka 
isti su duţni sami snositi sve troškove boravka djece u djeĉjem vrtiću, odnosno Općini 
Stara Gradiška nadoknaditi nastalu štetu. 
 

Ĉlanak 6. 
Novĉani iznos sufinanciranja iz ĉlanka 3. ove Odluke Općina Stara Gradiška doznaĉivati će 
na raĉun Djeĉjeg vrtića Nova Gradiška. 
 

 

http://www.staragradiska.com/


 
Ĉlanak 7. 

Općina Stara Gradiška i Djeĉji vrtić Nova Gradiška zakljuĉit će ugovor o sufinanciranju 
troškova boravka djece u djeĉjim vrtićima kojim će urediti meĊusobna prava i obveze. 

 
Ĉlanak 8. 

Sredstva za sufinanciranje troškova boravka djece u djeĉjem vrtiću iz ĉlanka 3. ove 
Odluke osiguravaju se u Proraĉunu Općine Stara Gradiška 
 

Ĉlanak 8. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaţiti  Odluka o sufinanciranju troškova 
predškolskog odgoja («Sluţbeni vjesnik Brodsko-posavske ţupanije br. 7/08). 

 
Ĉlanak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom vjesniku Općine 
Stara Gradiška“.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŢENJE 

PRIJEDLOGA ODLUKE O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA BORAVKA DJECE U DJEĈJIM 
VRTIĆIMA 

 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 
Zakonska osnova za donošenje ove Odluke sadrţana je u odredbama. ĉlanka 2. i ĉlanka 49. 
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 
94/13.). 
Odredbama ĉlanka 2.  propisano je da  jedinice lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave 
imaju pravo i obvezu odluĉivati o potrebama i interesima graĊana na svom podruĉju za 
organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja te radi zadovoljavanja tih 
potreba osnivati djeĉje vrtiće. 
Odredbama ĉlanka 49. propisano je  da  mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje 
javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na podruĉju jedinica lokalne i podruĉne 
(regionalne) samouprave utvrĊuje predstavniĉko tijelo jedinice.  
 
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE ODLUKOM UREĐUJU 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška donijelo je  2008. godine Odluku o sufinanciranju 
troškova predškolskog odgoja. Predmetnom Odlukom iznosi sufinanciranja utvrĊeni su  
ovisno o visini prihoda po ĉlanu obitelji, u rasponu od 200,00 do 400,00 kuna. 
Ovim prijedlogom predviĊa se sufinanciranje troškova boravka djece u djeĉjim vrtićima u 
iznosu od 1000 kuna mjeseĉno po djetetu. 
Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u djeĉjim vrtićima ostvaruju roditelji odnosno 
skrbnici uz uvjet da dijete ima prebivalište na podruĉju općine Stara Gradiška odnosno da 
oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj imaju prebivalište na podruĉju Općine Stara 
Gradiška, najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava iz ove 
Odluke.  
Uz navedene uvjete, koji moraju biti ispunjeni kumulativno, uvjet za ostvarivanje prava na 
sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću je da su korisnici usluga djeĉjeg vrtića podmirili sve 
obveze prema Općini Stara Gradiška. 
O priznavanju prava na sufinanciranje troškova boravka djece u djeĉjem vrtiću Jedinstveni 
upravni odjel općine Stara Gadiška donosi rješenje na temelju zahtjeva korisnika usluge 
djeĉjeg vrtića i priloţenih isprava. 
 
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ODLUKE 
Za provoĊenje ove Odluke potrebno je osigurati sredstva u proraĉunu Općine, u okviru 
programskih aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

 

 


