REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKO TROJSTVO
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj
10/97, 107/07 i 94/13), članka 37. Zakona o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13) i članka 35.
Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinsko
vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 5. sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine, donijelo je

Odluku
o sufinanciranju predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima
i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju
obrti za obavljanje djelatnosti dadilja
iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo utvrñuje sufinanciranje Općine
Veliko Trojstvo iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu, roditeljima ili skrbnicima s
prebivalištem na području Općine Veliko Trojstvo (dalje u tekstu: roditelji ili skrbnici) za dijete s
prebivalištem na području Općine Veliko Trojstvo (dalje u tekstu: dijete), kako slijedi:
1. redovitog programa predškolskog odgoja koje provode dječji vrtići,
2. usluge čuvanja, brige i skrbi o djetetu predškolske dobi koju provode obrti za obavljanje
djelatnosti dadilja.
Članak 2.
Općina Veliko Trojstvo će roditeljima ili skrbnicima sufinancirati redoviti program
predškolskog odgoja koji provode dječji vrtići u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno po djetetu.
Članak 3.
Roditelji ili skrbnici sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja koji provode
dječji vrtići ostvaruju temeljem Rješenja o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja
koji provode dječji vrtići izdanog po Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo.
Prijava za ostvarivanje sufinanciranja podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo,
Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na prijavnom obrascu za sufinanciranje redovitog
programa predškolskog odgoja koji provode dječji vrtići iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za
2018. godinu (Obrazac: OVT-SPODV-18-PO), uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:
 preslika osobnih iskaznice (obostrana) ili uvjerenja o prebivalištu (ne starija od 6 mjeseci)
oba roditelja ili samohranog roditelja ili skrbnika,
 preslika osobne iskaznice (obostrana) ili uvjerenja o prebivalištu djeteta (ne starije od 6
mjeseci),
 preslika zaključenog ugovora roditelja ili samohranog roditelja ili skrbnika sa dječjim
vrtićem,
 potvrda o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Veliko Trojstvo
oba roditelja ili samohranog roditelja ili skrbnika.
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Članak 4.
Općina Veliko Trojstvo će ostvareno sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja
doznačavati dječjim vrtićima temeljem slijedeće dokumentacije:
 zaključenog Ugovora izmeñu Općine Veliko Trojstvo i dječjeg vrtića,
 izdanih Rješenja o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja koje provode
dječji vrtići,
 mjesečnih računa dječjih vrtića koji obvezno sadržavaju ili im se prilaže popis djece sa
adresama prebivališta, abecednim redom po prezimenu,
Članak 5.
Općina Veliko Trojstvo sklopiti će, temeljem i sukladno odredbama ove Odluke, sa svakim
pojedinim dječjim vrtićem poseban Ugovor, za čije sklapanje se ovlašćuje Općinski načelnik, kojim
će se pobliže regulirati meñusobna prava i obveze, a u svrhu sufinanciranja redovitog programa
predškolskog odgoja roditeljima ili skrbnicima za dijete.
Članak 6.
Općina Veliko Trojstvo će roditeljima ili skrbnicima sufinancirati uslugu čuvanja, brige i skrbi
o djetetu predškolske dobi koju provode obrti za obavljanje djelatnosti dadilja u iznosu od 450,00
kuna mjesečno po djetetu.
Članak 7.
Roditelji ili skrbnici sufinanciranje usluge čuvanja, brige i skrbi o djetetu predškolske dobi
koju provode obrti za obavljanje djelatnosti dadilja ostvaruju temeljem Rješenja o sufinanciranju
usluge čuvanja, brige i skrbi o djetetu predškolske dobi koju provode obrti za obavljanje djelatnosti
dadilja izdanog po Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo.
Prijava za ostvarivanje sufinanciranja podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo,
Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na prijavnom obrascu za sufinanciranje usluge
čuvanja, brige i skrbi o djetetu predškolske dobi koju provode obrti za obavljanje djelatnosti dadilja iz
Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu (Obrazac: OVT-SUD-18-PO), uz koji se prilaže
slijedeća dokumentacija:
 preslika osobnih iskaznice (obostrana) ili uvjerenja o prebivalištu (ne starija od 6 mjeseci)
oba roditelja ili samohranog roditelja ili skrbnika,
 preslika osobne iskaznice (obostrana) ili uvjerenja o prebivalištu djeteta (ne starije od 6
mjeseci),
 preslika zaključenog ugovora roditelja ili samohranog roditelja ili skrbnika sa obrtom za
obavljanje djelatnosti dadilja,
 potvrda o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Veliko Trojstvo
oba roditelja ili samohranog roditelja ili skrbnika.
Članak 8.
Općina Veliko Trojstvo će ostvareno sufinanciranje čuvanja, brige i skrbi o djetetu predškolske
dobi doznačavati obrtima za obavljanje djelatnosti dadilja temeljem slijedeće dokumentacije:
 zaključenog Ugovora izmeñu Općine Veliko Trojstvo i obrta za obavljanje djelatnosti
dadilja,
 izdanih Rješenja o sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djetetu predškolske dobi
koju provode obrti za obavljanje djelatnosti dadilja,
 mjesečnih računa obrta za obavljanje djelatnosti dadilja koji obvezno sadržavaju ili im se
prilaže popis djece sa adresama prebivališta, abecednim redom po prezimenu,
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Članak 9.
Općina Veliko Trojstvo sklopiti će, temeljem i sukladno odredbama ove Odluke, sa svakim
pojedinim obrtom za obavljanje djelatnosti dadilja poseban Ugovor, za čije sklapanje se ovlašćuje
Općinski načelnik, kojim će se pobliže regulirati meñusobna prava i obveze, a u svrhu sufinanciranja
usluge čuvanja, brige i skrbi o djetetu predškolske dobi roditeljima ili skrbnicima za dijete.
Članak 10.
Roditelji ili skrbnici sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja koji provode
dječji vrtići i sufinanciranje usluge čuvanja, brige i skrbi o djetetu predškolske dobi koju provode obrti
za obavljanje djelatnosti dadilja, ostvaruju od prvog dana u mjesecu koji slijedi podnošenju prijave za
ostvarivanje sufinanciranja.
Članak 11.
Za provoñenje ove Odluke osigurano je 270.000,00 kuna u Proračunu Općine Veliko Trojstvo
za 2018. godinu - Program 1009 „Javne potrebe u školstvu“, Aktivnost A100901 „Predškolski odgoj
djece u dječjim vrtićima i obrtima za obavljanje djelatnosti dadilja“, Račun 372 „Ostale naknade
grañanima i kućanstvima iz proračuna“.
Članak 12.
Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo će na internet stranici Općine Veliko
Trojstvo (www.veliko-trojstvo.hr) i u svojim prostorijama, učiniti dostupnim Prijavni obrazac OVTSPODV-18-PO i Prijavni obrazac OVT-SUD-18-PO.
Članak 14.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju smještaja djece s
područja Općine Veliko Trojstvo u dječje vrtiće, KLASA: 601-01/12-01/001, URBROJ: 2103-03-0312-04, od 21. ožujka 2012. godine i Odluka o sufinanciranju korištenja usluga djelatnosti dadilja za
djecu s područja Općine Veliko Trojstvo, KLASA: 601-01/13-01/002, URBROJ: 2103-03-01-13-01,
od 16. rujna 2013. godine.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Veliko
Trojstvo“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO
KLASA: 601-01/17-01/003
URBROJ: 2103-03-01-17-01
Veliko Trojstvo, 19. prosinca 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v.r.
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