
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA DUBRAVICA 

                Općinsko vijeće  

 

KLASA: 021-05/19-01/1 
URBROJ: 238/40-02-19-6 

Dubravica, 29. siječnja 2019. godine 

 

Na temelju članka 3. stavka 3. Ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja i 

obrazovanja na području Općine Dubravica između Ustanove dječji vrtić „Smokvica“ i 

Općine Dubravica (Klasa:400-02/19-01/2, Urbroj: 238/40-01-19-1 od 08. siječnja 2019. 

godine, dalje u tekstu: Ugovor) i članka 21. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik 

Općine Dubravica br 1/18) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 15. sjednici održanoj 

dana 29. siječnja 2019. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju i  postupku sufinanciranja troškova smještaja djece 

u dječji vrtić „SMOKVICA“ u Dubravici 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje postupak sufinanciranja troškova smještaja djece sa područja 

Općine Dubravica u dječji vrtić „SMOKVICA“ u Dubravici. 

 

Članak 2. 

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

u Dubravici uz sljedeće uvjete: 

 

- podnošenje zahtjeva za sufinanciranje, 

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

Općine Dubravica u posljednjih godinu dana (uvjerenje o prebivalištu ili preslika 

osobne iskaznice) 

- uvjerenje o prebivalištu djeteta, 

- podnošenje potvrde o zaposlenju barem jednog roditelja, 

- sve obveze prema Općini Dubravica trebaju biti podmirene.  

 

Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik na donošenje pojedinačnih Odluka/potvrda o 

sufinanciranju troškova smještaja djeteta u dječji vrtić „SMOKVICA“, temeljem podnesenih 

zahtjeva za sufinanciranje, sukladno odredbama ove Odluke. 

 

 

 



Članak 3. 

Općina Dubravica sufinancira troškove smještaja djece u dječji vrtić „SMOKVICA“ u 

Dubravici sa sljedećim iznosima: 

REDOVITI PROGRAM: 

 

 905,00 kuna mjesečno za prvo dijete od ukupnog iznosa od 1.750,00 kuna 

mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić 

„SMOKVICA“  

 1.295,00 kuna mjesečno za drugo dijete od ukupnog iznosa od 1.750,00 

kuna mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić 

„SMOKVICA“  

 1.750,00 kuna mjesečno za treće i svako sljedeće dijete, kao i za djecu 

poginulih branitelja od ukupnog iznosa od 1.750,00 kuna mjesečno naknade 

za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić „SMOKVICA“  

 

REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM: 

 

 550,00 kuna mjesečno za prvo dijete od ukupnog iznosa od 1.050,00 kuna 

mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić 

„SMOKVICA“  

 840,00 kuna mjesečno za drugo dijete od ukupnog iznosa od 1.050,00 kuna 

mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić 

„SMOKVICA“  

 1.050,00 kuna mjesečno za treće i svako sljedeće dijete, kao i za djecu 

poginulih branitelja od ukupnog iznosa od 1.050,00 kuna mjesečno naknade 

za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić „SMOKVICA“  

 

Članak 4. 

Općina Dubravica ovlaštena je u bilo kojem trenutku tijekom trajanja Ugovora promijeniti 

način i iznos sufinanciranja, o čemu je dužna bez odgađanja obavijestiti dječji vrtić 

„SMOKVICA“ u pisanom obliku, a koja će odluka i kriteriji iz iste biti primjenjivi počevši od 

kalendarskog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je Općina Dubravica donijela 

predmetnu odluku i dostavila istu dječjem vrtiću „SMOKVICA“. 

 

Članak 5. 

Sufinancirani iznos naknade za korištenje usluga dječjeg vrtića „SMOKVICA“ iz članka 3. 

ove Odluke Općina Dubravica se obvezuje plaćati dječjem vrtiću „SMOKVICA“ najkasnije u 

roku od 15 dana od dana primitka računa dječjeg vrtića „SMOKVICA“ koji može biti izdan 

najranije prvog radnog dana u mjesecu za prethodni kalendarski mjesec, a kojem računu dječji 

vrtić „SMOKVICA“ obavezno mora priložiti detaljnu specifikaciju iz koje će biti vidljivo 

koja su djeca i u kojem periodu vremena koristila usluge dječjeg vrtića „SMOKVICA“, 

odnosno koja djeca, iz kojih razloga te u kojem vremenskom periodu nisu koristila odnosne 

usluge. 



                                                 

Članak 6. 

Ukoliko bi nastupila objektivna potreba za povećanjem naknade za redoviti program i 

redoviti poludnevni program, posebice ako bi sukladno primjenjivim zakonskim propisima 

predškolski standardi bili u znatnoj mjeri izmijenjeni, odnosno, ako bi cijene energenata i/ili 

materijalnih troškova vezanih za pružanje usluga predškolskog odgoja i obrazovanja bile 

znatno povećane, Dječji vrtić SMOKVICA se o tome obvezuje bez odgađanja obavijestiti 

Općinu Dubravica, u kojem će slučaju ista, najkasnije u roku od 8 (slovima: osam) dana od 

dana primitka odnosne obavijesti, obavijestiti Dječji vrtić SMOKVICA, po prethodno 

donesenoj novoj odluci Općinskog vijeća Općine Dubravica. 

 

Članak 7. 

Tijekom ljetnih mjeseci srpnja ili kolovoza zbog korištenja godišnjih odmora, program 

predškolskog odgoja dječjeg vrtića „SMOKVICA“ neće se odvijati u razdoblju do 3 (tri) 

tjedna, te je dječji vrtić „SMOKVICA“ u navedenom razdoblju dužan omogućiti polaznicima 

pružanje usluge programa predškolskog odgoja u objektu dječjeg vrtića „SMOKVICA“ u 

Luki, gdje će u to vrijeme raditi jedna od odgojiteljica iz područnog objekta dječjeg vrtića 

„SMOKVICA“ u Dubravici. 

 

Članak 8. 

Općina Dubravica ne sufinancira program predškole ni posebne programe učenja stranih 

jezika. 

Općina Dubravica ne sufinancira trošak smještaja djece sa područja Općine Dubravica koja 

pohađaju neki drugi dječji vrtić umjesto dječjeg vrtića „SMOKVICA“ u Dubravici. 

 

Članak 9. 

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

Općine Dubravica na skupini konta 3522– Primarni smještaj. 

 

Članak 10. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju i postupku 

sufinanciranja troškova smještaja djece u dječji vrtić „Vrtuljak“ u Dubravici („Službeni 

glasnik Općine Dubravica“ broj 4/11) i Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u 

vrtić „Vrtuljak“ u Dubravici („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/18). 

 

Članak 11. 

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

Dubravica“. 

 

 

                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                               Općine Dubravica 

                                                                                                    Ivica Stiperski 

 

                                                                                                              


