
 Na temelju članka 26. Statuta Općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“br. 09/09, 09/11 i 3/13) Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba na svojoj 11. sjednici održanoj 

dana 10. lipnja 2015. godine donosi 

 

Odluku o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine  

Gornja Vrba u dječjim vrtićima 

 

Članak 1. 

 

 Ovom se Odlukom uređuje postupak sufinanciranja troškova smještaja djece s područja 

Općine Gornja Vrba u dječje vrtiće. 

 

Članak 2. 

 

 Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Gornja Vrba u dječjim 

vrtićima mogu ostvariti roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga dječjih vrtića) pod slijedećim 

uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to kako slijedi: 

 

- dijete mora imati prebivalište na području Općine Gornja Vrba; 

- oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj moraju imati prebivalište na području općine 

Gornja Vrba najmanje 6 (šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove 

Odluke; 

- oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj moraju biti zaposleni; 

- sve obveze prema Općini Gornja Vrba po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene. 

- zbroj plaća oba roditelja, odnosno skrbnika ne smije prelaziti 9.000,00 kn, odnosno plaća 

samohranog roditelja ne smije biti veća od 5.000,00 kn. 

 

Članak 3. 

 

 Općina Gornja Vrba sufinancira troškove smještaja djece u dječje vrtiće u iznosu od 500,00 kn 

mjesečno po djetetu, a ostatak do pune cijene smještaja u dječje vrtiće snosit će roditelji, skrbnik 

odnosno samohrani roditelj. 

 

Članak 4. 

 

 Korisnici usluga dječjih vrtića obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja Vrba 

u svrhu ostvarivanja prava iz ove Odluke podnijeti pisani zahtjev uz prilaganje slijedećih isprava: 

 

- uvjerenje prebivališta za dijete koje se upisuje u dječji vrtić; 

- preslika osobne iskaznice za oba roditelja (skrbnika), odnosno samohranog roditelja; 

- potvrdu poslodavca o zaposlenju za oba roditelja, skrbnika odnosno samohranog roditelja; 

- potvrdu o visini plaće za oba roditelja, skrbnika odnosno samohranog roditelja; 

- rodni list djeteta; 

- ugovor ili potvrdu dječjeg vrtića da je dijete  upisano u isti; 



- potvrda Općine Gornja Vrba o ispunjenim obvezama prema Općini Gornja Vrba. 

 

Članak 5. 

 

 Roditelji, skrbnici odnosno samohrani roditelji dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Gornja Vrba, u roku od 15 (petnaest) dana od nastanka, prijaviti svaku promjenu okolnosti 

koje su utjecale na odobrenje sufinanciranja, a koje bi mogle utjecati na visinu ili prestanak 

sufinanciranja. 

 U slučaju da roditelji, skrbnici odnosno samohrani roditelji u roku iz stavka 1. ovog članka ne 

prijave promjenu okolnosti koje su utjecale na sufinanciranje isti su dužni sami snositi sve troškove 

boravka djece u dječjim vrtićima, odnosno Općini Gornja Vrba nadoknaditi nastalu štetu. 

 

Članak 6. 

 

 Općina Gornja Vrba i dječji vrtići zaključit će ugovor o sufinanciranju boravka djece u dječjim 

vrtićima kojim će se urediti međusobna prava i obveze. 

 

Članak 7. 

 

 Sredstva za sufinanciranje dječjih vrtića iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu 

Općine Gornja Vrba. 

 

Članak 8. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA 

 

 

                                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                  Zdravko Jurić 

 

 

 

 

 

KLASA: 601-01/15-01/1 

URBROJ: 2178/28-02-15-4 

U Gornjoj Vrbi, 10.6.2015. g. 

 


