
Poziv na dostavu zahtjeva 

roditeljima / skrbnicima / samohranim roditeljima za sufinanciranje 

troškova boravka djece u vrtićima  

 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj sjednici održanoj 24. srpnja 2017. godine 

donijelo je Odluku o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Nova Bukovica 

u dječjim vrtićima za 2017. godinu. 

 

Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Nova Bukovica 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 Nova Bukovica, 

- oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj moraju imati prebivalište i boravište na 

području Općine Nova Bukovica najmanje 6 (šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva 

za ostvarivanje prava iz ove Odluke, 

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

- sve obveze prema Općini Nova Bukovica po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene. 

 

Općina će sufinancirati troškove smještaja djece u dječjim vrtićima u postotku prema 

slijedećim mjerilima, mjesečno po jednom djetetu: 

- ako su oba roditelja ili skrbnika zaposleni………..60% 

- ako je jedan roditelj ili skrbnik zaposlen…………40% 

- ako je samohrani roditelj zaposlen………………..80% 

Ostatak do pune cijene smještaja u dječje vrtiće snositi će roditelj, skrbnik odnosno samohrani 

roditelj. 

 

Roditelji, skrbnici ili samohrani roditelji u svrhu ostvarivanja prava smještaja djeteta u vrtić 

podnose zahtjev za ostvarivanje prava smještaja djeteta u vrtić uz koji je potrebno priložiti 

slijedeću dokumentaciju: 

- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana) za dijete koje se upisuje u vrtić 

- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana) ili presliku osobne iskaznice za oba 

roditelja (skrbnika) odnosno samohranog roditelja 

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

roditelja 

- izvoda iz matične knjige rođenih za dijete  

- ugovor roditelja sa vrtićem ili potvrdu vrtića o upisu djeteta u vrtić 

- potvrda Općine Nova Bukovica o ispunjenim obvezama prema Općini. 

 

Pozivamo sve roditelje koji ispunjavaju uvjete da podnesu zahtjev i dokumentaciju za 

sufinanciranje na adresu Općina Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 33518 Nova 

Bukovica 

 

 

                                                                                        OPĆINA NOVA BUKOVICA 



______________________________________ 

                      (ime i prezime 

  oba roditelja/skrbnika/samohranog roditelja) 

 

______________________________________ 

                          (adresa) 

 

______________________________________ 

                            (OIB) 

 

______________________________________ 

                          (Telefon) 

OPĆINA NOVA BUKOVICA 

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 

33518 NOVA BUKOVICA 

 

 

Predmet: Zahtjev za sufinanciranje troškova boravka djeteta u vrtiću 

- dostavlja se 

 

Poštovani,  

 

Molim da mi se odobri sufinanciranje troškova boravka djeteta  

 

___________________________________________________________________________ 

                                                         (ime i prezime djeteta) 

 

U dječjem vrtiću: 

___________________________________________________________________________ 

(naziv i adresa) 

 

Uz zahtjev prilažem sljedeće dokaze: 

- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana) za dijete koje se upisuje u vrtić 

- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana) ili presliku osobne iskaznice za oba 

roditelja (skrbnika) odnosno samohranog roditelja 

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

roditelja 

- izvoda iz matične knjige rođenih za dijete  

- ugovor roditelja sa vrtićem ili potvrdu vrtića o upisu djeteta u vrtić 

- potvrda Općine Nova Bukovica o ispunjenim obvezama prema Općini. 

 

 

U Novoj Bukovici,__________ 2017. god. 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                       Podnositelj zahtjeva 

                                                                                                   

 

        __________________ 
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