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Na temelju odredbe članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik 

Općine Velika Trnovitica“, broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj 12. 

sjednici održanoj 07. ožujka 2023. godine, donosi 

 

ODLUKU 

O sufinanciranju rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Garešnica – objekta u Velikoj 

Trnovitici 

  

Članak 1. 

 

Općina Velika Trnovitica je adaptirala i učinila prikladnim za obavljanje djelatnosti dječjeg 

vrtića prostor koji je služio kao prostor predškole korisne površine 71,30m2 – zatvoreni dio te 

natkriveni dio korisne površine 25,38m2  sukladno ugovoru kojim je na nekretnini označenoj 

kao k.č. br. 2238 vrt i ograda površine 1j 88 čhv k.o Trnovitica upisane u zemljišnu knjigu 

Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižni odjel Garešnica zasnovano pravo građenja.  

Predmetna nekretnina navedena u članku 1. ove Odluke daje se na korištenje, upravljanje i 

održavanje, bez naknade, na rok od 10 (deset) godina, Dječjem vrtiću „Maslačak“ Garešnica u 

svrhu obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića na području Općine Velika Trnovitica. 

 

Članak 2. 

Općina Velika Trnovitica će financirati rad 2 (dva) odgojno-obrazovna djelatnika te 1 

(jednog) asistenta u 100% iznosu bruto plaće s pripadajućim ostalim materijalnim pravima iz 

radnog odnosa. 

Općina Velika Trnovitica će sufinancirati rad 1 (jedne) osobe zadužene za posluživanje hrane 

u iznosu 50% bruto plaće s pripadajućim ostalim materijalnim pravima iz radnog odnosa. 

Općina Velika Trnovitica će sufinancirati rad ravnatelja, tajnika, pedagoga, logopeda, 

zdravstvenog voditelja i ekonoma u iznosu od 5% bruto plaće s pripadajućim ostalim 

materijalnim pravima iz radnog odnosa. 

Općina Velika Trnovitica će financirati režijske i komunalne troškove rada Dječjeg vrtića 

„Maslačak“ Garešnica – objekta u Velikoj Trnovitici. 

Općina Velika Trnovitica će sufinancirati smještaj korisnika s prebivalištem na području 

Općine Velika Trnovitica u iznosu razlike između ekonomske cijene smještaja korisnika u 

Dječjem vrtiću „Maslačak“ Garešnica te cijene koju su, sukladno internom aktu Dječjeg vrtića 

Maslačak Garešnica obvezni plaćati roditelji/skrbnici korisnika. 

 



 

 

Članak 3. 

Dječji vrtić „Maslačak“ Garešnica će ispostavljati mjesečne račune za nastale troškove Općini 

Velika Trnovitica. 

Troškove koji ne ulaze u redovno djelovanje Dječjeg vrtića „Maslačak“ Garešnica – objekta u 

Velikoj Trnovitici, a osobito nabavu didaktičkih i drugih materijala za rad potrebno je 

planirati unaprijed i u dogovoru s Općinom Velika Trnovitica. 

 

Članak 4. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica za sastavljanje sporazuma 

kojim će Općina Velika Trnovitica te Dječji vrtić „Maslačak“ Garešnica urediti međusobna 

prava i obveze temeljene na ovoj Odluci. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana njene objave u Službenom glasniku 

Općine Velika Trnovitica. 

 

 

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                     Marica Prohaska 


