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 Temeljem članka 31. Statuta Opdine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 6/13. i 1/18), Opdinsko vijede Opdine Ferdinandovac na 23. sjednici održanoj dana 4. 
srpnja 2019. donijelo je  
 

ODLUKU 
o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Opdine Ferdinandovac  

u dječjim vrtidima izvan područja Opdine Ferdinandovac 
 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom uređuje se postupak sufinanciranja troškova smještaja djece s područja 
Opdine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Opdina) u dječjim vrtidima izvan područja Opdine. 
 

Članak 2. 
 Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u dječjim vrtidima izvan područja Opdine 
ostvaruju roditelji/skrbnici djece upisane u dječje vrtide izvan područja Opdine pod uvjetom da je 
dijete navršilo 1 (jednu) godinu života, da je državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na 
području Opdine te da kapacitet dječjeg vrtida na području Opdine nije dostatan, a dijete je prošlo 
redovan postupak prijave za upis u dječji vrtid na području Opdine. 
 
 Pravo iz stavka 1. ove Odluke ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva od strane 
roditelja/skrbnika djeteta Jedinstvenom upravnom odjelu Opdine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: 
Jedinstveni upravni odjel) uz prilaganje slijededih dokaza: 
 -   Izvadak iz matice knjige rođenih za dijete, 
 -   Uvjerenje o prebivalištu djeteta (ne starije od 6 mjeseci), 
 -   preslike osobnih iskaznica roditelja ili skrbnika, 
 -   potvrdu/Ugovor o upisu djeteta u dječji vrtid. 
 Isprave iz stavka 2. ovog članka dostavljaju se u preslici, uz obvezu dostave izvornika na uvid 
po zahtjevu Jedinstvenog upravnog odjela. 
 Jedinstveni upravni odjel odlučit de rješenjem o priznavanju prava na sufinanciranje boravka 
djeteta u dječjem vrtidu izvan Opdine.  
 

Članka 3. 
 Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u dječjim vrtidima izvan Opdine koji provode 
programe za djecu s poteškodama u razvoju ostvaruju roditelji/skrbnici djeteta pod uvjetom da je 
dijete navršilo 1 (jednu) godinu života, da je državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na 
području Opdine, da je za dijete temeljem medicinske dokumentacije utvrđena poteškoda u razvoju 
te da vrtid na području Opdine ne provodi program za djecu s poteškodama u razvoju. 

 
 Pravo iz stavka 1. ove Odluke ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva od strane 
roditelja/skrbnika djeteta Jedinstvenom upravnom odjelu Opdine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: 
Jedinstveni upravni odjel) uz prilaganje slijededih dokaza: 
 -   Izvadak iz matice knjige rođenih za dijete, 
 -   Uvjerenje o prebivalištu djeteta (ne starije od 6 mjeseci), 
 -   presliku osobne iskaznice roditelja ili skrbnika, 
 -   potvrdu/Ugovor o upisu djeteta u dječji vrtid, 
 -   odgovarajudu medicinsku dokumentaciju temeljem koje je utvrđena poteškoda u razvoju. 
 
 Isprave iz stavka 2. ovog članka dostavljaju se u preslici, uz obvezu dostave izvornika na uvid 
po zahtjevu Jedinstvenog upravnog odjela. 
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 Jedinstveni upravni odjel odlučit de rješenjem o priznavanju prava na sufinanciranje boravka 
djece u dječjim vrtidima. 
  

Članak 4. 
 Za djecu iz članka 2. ove Odluke, Opdina sudjeluje u sufinanciranju troškova razlike iznosa koji 
bi roditelji/skrbnici djece pladali da je dijete upisano u Dječji vrtid Košutica Ferdinandovac i 
ekonomske cijene vrtida u koji je dijete upisano, a maksimalno do 1.000,00 kuna mjesečno. 
 Za djecu iz članka 3. ove Odluke, Opdina sudjeluje u sufinanciranju troškova dječjeg vrtida do 
maksimalno 2.500,00 kuna mjesečno. 
 Ostatak do pune ekonomske cijene cjelodnevnog boravka snosit de roditelji/skrbnici djeteta 
za koje se ostvaruje pravo na sufinanciranje sukladno ovoj Odluci. 
 Ovlašduje se opdinski načelnik za sklapanje ugovora s dječjim vrtidima u kojima de biti 
smještena djeca s područja Opdine, te de se osigurani iznos iz stavka 1. ovog članka ispladivati na 
račun dječjeg vrtida po ispostavljenom računu za svaki mjesec. 
 

Članak 5. 
 Za cijelo vrijeme trajanja sufinanciranja temeljem ove Odluke moraju biti ispunjene sve 
okolnosti temeljem kojih je ostvareno pravo na sufinanciranje.  
 Roditelj/skrbnik djeteta za koje je ostvareno sufinanciranje temeljem ove Odluke dužan je 
prijaviti svaku promjenu koja utječe na gubitak prava iz ove Odluke u roku 10 (deset) dana od dana 
nastanka promjene u suprotnom odgovara Opdini za nastalu štetu. 
 

Članak 6. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FERDINANDOVAC 
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