
Na temelju članka 2. Aneksa Sporazuma o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja između grada Zaprešića i Općine Dubravica (Klasa:430-02/06-01-24, Urbroj: 

238/40-06-01) i članka 23. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ 

br. 2/09) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 28. sjednici održanoj dana 12. listopada 

2011.godine donosi  

 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju i  postupku sufinanciranja troškova smještaja djece 

u dječji vrtić „Vrtuljak“ u Dubravici 

 

Članak 1.  

 

Ovom se Odlukom uređuje postupak sufinanciranja troškova smještaja djece sa područja 

Općine Dubravica u dječji vrtić „Vrtuljak“ u Dubravici. 

 

Članak 2. 

 

Općina Dubravica snosi troškove sufinanciranja smještaja djece u dječji vrtić „Vrtuljak“ u 

Dubravici uz sljedeće uvjete: 

 

- barem jedan od roditelja odnosno skrbnika treba imati prebivalište na području 

Općine Dubravica u posljednjih godinu dana;  

- sve obveze prema Općini Dubravica trebaju biti podmirene.  

 

                                                            Članak 3. 

 

Općina Dubravica sufinancira troškove smještaja djece u dječji vrtić „Vrtuljak“ u Dubravici 

sa sljedećim iznosima: 

 

 920,00 kuna mjesečno za prvo dijete 

 1.310,00 kuna mjesečno za drugo dijete 

 1.700,00 kuna mjesečno za treće i svako sljedeće dijete, kao i za djecu 

poginulih branitelja 

 

Članak 4. 

 

Ukoliko za dijete, koje ostvaruje uvjete za upis koji su navedeni u članku 2. ove Odluke, nema 

mjesta u dječjem vrtić „Vrtuljak“ u Dubravici (prelazi broj od 24. odobrena polaznika za 

vrtićku grupu) Općina Dubravica obvezala se sukladno Aneksu Sporazuma o sufinanciranju 

Programa predškolskog odgoja i obrazovanja između Grada Zaprešića i Općine Dubravica 

omogućiti sufinanciranje troškova smještaja djece u dječjem vrtiću „Vrtuljak“ u gradu 

Zaprešiću. 

 



Članak 5.  

 

U slučaju oslobođenja mjesta u vrtiću „Vrtuljak“ u Dubravici, roditelji, odnosno  skrbnici 

djeteta u obvezi su prebaciti dijete iz dječjeg vrtića „Vrtuljak“ u Zaprešiću u područni objekat 

u Dubravici jer je prema članku 2. Aneksa Sporazuma Općina u obvezi podmiriti punu 

ekonomsku cijenu za razliku od stvarnog broja korisnika do 24. korisnika.  

                                                 Članak 6. 

 

Obzirom da u dječjem vrtiću „Vrtuljak“ u Dubravici ne postoji jaslička grupa, roditeljima 

odnosno skrbnicima koji ostvaruju uvjete iz čl. 2. Ove Odluke, uz poseban uvjet da su oba 

roditelja djeteta zaposlena, daje se mogućnost prema Aneksu Sporazuma upis u jasličku grupu 

dječjeg vrtića „Vrtuljak“ u Zaprešiću, a ukoliko nema mjesta u navedenom vrtiću ostavlja se 

mogućnost obraćanja zamolbom Općinskom vijeće za sufinanciranje troškova. 

 

      Članak 7. 

 

Sredstva za sufinanciranje dječjeg vrtića iz čl. 3. ove Odluke u osigurana su u Proračunu 

Općine Dubravica na skupini konta 3522– Primarni smještaj. 

 

Članak 8.  

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Dubravica“. 

 

Članak 9.  

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju troškova smještaja 

djece u dječji vrtić „Vrtuljak“ u Dubravici ( Klasa: 021-05/09-01-04-29, Urbroj: 238/40-09-

01) od 5. ožujka 2009. godine. 

 

Klasa: 021-05/11-01/28 

Urbroj: 238/40-11-104 

U Dubravici, 12. listopada 2011. godine 

                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                               Općine Dubravica 

                                                                                                    Drago Horvat 

 


