REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine"
broj: 33/0., 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)
i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“, br. 15/13 i 51/14) Općinsko
vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj XXII. sjednici održanoj dana 07. listopada 2020.
godine, donosi
ODLUKU o sufinanciranju boravka djece u
dječjem vrtiću ,,Krijesnica" Hrvatska Kostajnica
Članak 1.
S ciljem pomoći obiteljima koji imaju potrebu za organiziranom brigom za djecu dok rade, a budući
da nije moguće smjestiti dijete u ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine
Donji Kukuruzari, sufinancirat će se boravak djece koja borave u Dječjem vrtiću ,,Krijesnica“
Hrvatska Kostajnica (u nastavku: Dječji vrtić), u iznosu od 900,00 kuna mjesečno. Sredstva iz
ovoga članka uplatit će se na račun Dječjeg vrtića.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje iz članka 1. ove Odluke ostvaruje se pod sljedećim uvjetima:
1. ukoliko dijete i roditelj/i, koji žive u zajedničkom kućanstvu i imaju prebivalište na području
Općine Donji Kukuruzari,
2. ukoliko su oba roditelja djeteta zaposlena ili je zaposlen samohrani roditelj,
3. ukoliko je dijete s posebnim potrebama kojemu se, prema preporuci nadležnog doktora
medicine, preporuča pohađanje ustanove predškolskog odgoja.
Uvjeti pod 1. i 2. i pod 1. i 3. iz stavka 1. ovoga članka moraju biti ispunjeni kumulativno.

Članak 3.
Za ostvarenje prava iz članka 1. ove Odluke roditelj je dužan podnijeti zamolbu i uz istu priložiti:
- potvrdu izdanu od Dječjeg vrtića o upisu djeteta u Dječji vrtić,
- dokaz o zaposlenju oba roditelja/samohranog roditelja,
- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom
zaposlenju roditelja, ne starije od 3 mjeseca,
- uvjerenje o prebivalištu za roditelja i dijete,
- medicinsku dokumentaciju iz koje je vidljiva preporuka nadležnog doktora medicine za
pohađanjem ustanove predškolskog odgoja,
- izjavu kojom izjavljuje da su svi podaci, navedeni u zamolbi, točni i potpuni, te da daje svoju
privolu za provjeru istih.
Članak 4.
Odluku o odobrenju sufinanciranja boravka djece u Dječjem vrtiću donosi Općinski načelnik.
Članak 5.
Općina Donji Kukuruzari zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja dodatnih činjenica,
od roditelja djeteta zatraži dodatne dokumente, odnosno da uz pisanu privolu roditelja sami
provjere potrebne činjenice.
Članak 6.
Roditelji djece kojima je odobreno sufinanciranje na temelju ove Odluke dužni su odmah pisano
obavijestiti Općinu Donji Kukuruzari o prestanku ispunjavanja uvjeta iz članka 2. ove Odluke, a
najkasnije u roku od 3 dana od saznanja. U slučaju da Općina Donji Kukuruzari ne bude odmah
obaviještena o razlozima koji dovode do ukidanja Odluke o sufinanciranju, Općina će prema
neovlaštenim korisnicima pokrenuti odgovarajuće sudske postupke.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u ,,Službenom vjesniku“ Općine Donji
Kukuruzari
Članak 8.

Danom stupanja ove Odluke na snagu u cijelosti prestaju važiti Odluka o sufinanciranju boravka
djece u dječjem vrtiću - jaslicama „Krijesnica“ Hrvatska Kostajnica, KLASA: 601-01/16-01/01,
URBROJ: 2176/07-01-16-2 od dana 04.03.2016. godine („Službeni vjesnik“ 09/16) i Odluka o
izmjeni Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjem vrtiću - jaslicama „Krijesnica“ Hrvatska
Kostajnica, KLASA: 601-01/16-01/01, URBROJ: 2176/07-01-16-4 od dana 30.09.2016. godine
(„Službeni vjesnik“ 40/16).
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