
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASA: 601-03/22-01/08 
URBROJ: 2186-23-01-22-1 
Bisag, 14.12.2022. 
 
 Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 
98/19 i 144/20) i članka 30. Statuta Općine Breznica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 
20/21), Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici održanoj 14.12.2022. godine donosi 
 
 

 
Odluku o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima 

izvan područja Općine Breznica 
 
 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom uređuje postupak sufinanciranja troškova smještaja djece s područja Općine 
Breznica u dječje vrtiće izvan područja Općine Breznica. 
 

Članak 2. 
 Općina Breznica snosi troškove sufinanciranja cijene redovitog programa i smještaja djece u 
dječjim vrtićima uz sljedeće uvjete: 

 dijete mora imati prebivalište na području Općine Breznica, 
 roditelji odnosno skrbnici trebaju imati prebivalište i boraviti na području Općine Breznica u 

posljednjih godinu dana, 
 sve obveze prema Općini Breznica po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene. 

 Uvjeti iz stavka 1. ovog članka moraju biti ispunjeni kumulativno. 
 

Članak 3. 
 Općina Breznica sufinancira troškove smještaja djece s područja Općine Breznica u dječje vrtiće 
izvan područja Općine Breznica u iznosu od 900,00 kn, odnosno u iznosu od 1.100,00 kn za drugo, treće 
i svako slijedeće dijete, a ostatak do pune cijene smještaja snosit će roditelji odnosno skrbnici. 
  

Članak 4. 
 Pravo na sufinanciranje boravka djece u vrtićima, roditelji (skrbnici) imaju temeljem potvrde o 
sufinanciranju koju izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Breznica na temelju podnesenog pisanog 
zahtjeva. 
 Prilikom ishođenja potvrde, uz zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova boravka 
djece u dječjim vrtićima, podnositelj je dužan priložiti: 

 uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja (skrbnika) i dijete koje se upisuje u vrtić, 
 rodni list djeteta, 
 ugovor ili potvrdu dječjeg vrtića da je dijete upisano u isti, 
 potvrdu Općine Breznica o ispunjenim obvezama prema Općini Breznica. 
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Članak 5. 
 Roditelji (skrbnici) su dužni Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Breznica u roku od 8 
(osam) dana od nastanka prijaviti svaku promjenu okolnosti koje su utjecale na odobrenje sufinanciranja, 
a koje bi mogle utjecati na visinu ili prestanak sufinanciranja. 
 U slučaju da roditelji (skrbnici) u roku iz stavka 1. ovog članka ne prijave promjenu okolnosti 
koje su utjecale na sufinanciranje, isti su dužni sami snositi sve troškove boravka djece u dječjim 
vrtićima, odnosno Općini Breznica nadoknaditi nastalu štetu. 
 

Članak 6. 
 Dječji vrtići iz članka 1. ove Odluke dužni su do 15. u mjesecu za protekli mjesec Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Breznica dostaviti račun sa specificiranim korisnicima s područja Općine 
Breznica i njihovim adresama. 
 

Članak 7. 
 Sredstva za sufinanciranje dječjih vrtića iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu 
Općine Breznica. 
 

Članak 8. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim 
vrtićima izvan područja Općine Breznica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 41/2022). 
 

Članak 9. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske 
županije", a primjenjuje se od 01.01.2023. godine. 
 
 
 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
                 Tomislav Ledinski 


