
                          
            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 

KLASA: 402-01/21-01/03 

URBROJ: 2123/06-01-21-1 

Velika Trnovitica, 03. prosinca 2021. godine 

    

 

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 

broj  10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i  članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni 

glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 02/21),  Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica, na 

svojoj 4. sjednici održanoj 03. prosinca 2021. godine, donosi 

 

O D L U K U  

 o sufinanciranju troškova boravka djece rane i  predškolske dobi s 

područja Općine Velika Trnovitica u dječjim vrtićima  

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom  utvrđuje se sufinanciranje i postupak sufinanciranja troškova boravka 

djece rane i predškolske dobi s područja Općine Velika Trnovitica (u daljnjem tekstu: Općina) 

u dječjim vrtićima.  

 

Članak 2. 

Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Velika Trnovitica u 

dječjim vrtićima mogu ostvariti roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga dječjeg vrtića) uz 

sljedeće uvjete, koji moraju biti ispunjeni kumulativno:  

- dijete mora imati prebivalište na području Općine Velika Trnovitica 

- oba roditelja odnosno skrbnika moraju imati prebivalište na području Općine Velika 

Trnovitica.  

 

Članak 3. 

Općina Velika Trnovitica sufinancirati će troškove boravka djece rane i predškolske 

dobi s područja Općine u dječjim vrtićima prema slijedećoj tablici: 

 



Tablica:  

Ekonomska cijena Omjer sufinanciranja 

Općina Korisnik 

1.000 – 2.000 70% 30% 

2.000 – 3.000 80% 20% 

 

Članak 4.  

Korisnici usluga dječjih vrtića obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Velika Trnovitica, a u svrhu ostvarivanja prava iz ove Odluke podnijeti pisani zahtjev uz 

prilaganje slijedećih isprava: 

- Uvjerenje o prebivalištu za dijete koje se upisuje u dječji vrtić 

- Uvjerenje o prebivalištu oba roditelja odnosno skrbnika 

- Preslika osobne iskaznice oba roditelja odnosno skrbnika 

- Ugovor ili potvrdu dječjeg vrtića da je dijete upisano u isti 

Članak 5.  

Općina Velika Trnovitica i dječji vrtići zaključit će ugovor o sufinanciranju boravka 

djece u dječjim vrtićima kojim će se urediti međusobna prava i obveze. 

 

Članak 6. 

Sredstva za sufinanciranje troškova boravka djece rane i predškolske dobi s područja 

Općine iz članka 3. ove Odluke, osigurana su u Proračunu Općine Velika Trnovitica. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Velika Trnovitica“ i prestaje važiti Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece rane i 

predškolske dobi s područja Općine Velika Trnovitica u dječjim vrtićima od 28. svibnja 2018. 

godine, KLASA: 021-01/18-01-01, URBROJ: 2123/06-01-18-1 („Službeni glasnike Općine 

Velika Trnovitica“, broj 3/18) 

 

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

         Marica Prohaska 

 

 

 


