
Temeljem članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo broj 5/21) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 3. sjednici održanoj 20. kolovoza 2021. godine donosi

Odluku o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine
 Dugi Rat u dječjim vrtićima na područjima drugih jedinica lokalne samouprave za pedagošku 2021/2022. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Dugi Rat u dječjim vrtićima na područjima drugih jedinica lokalne samouprave za pedagošku 2021/2022. godinu.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Dugi Rat u dječjim vrtićima mogu ostvariti roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga dječjih vrtića) pod slijedećim uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to kako slijedi:

1. prebivalište na području Općine Dugi Rat za sve članove zajedničkog domaćinstva djeteta,
2. zaposlenost oba roditelja djeteta
3. sve obveze prema Općini Dugi Rat po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene.

Članak 3.

Općina Dugi Rat će sufinancirati troškove smještaja djece u dječjim vrtićima u financijskom iznosu od 50% mjesečne rate po djetetu za koje je izdana pisana suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 4.

Pisani zahtjev za izdavanje suglasnosti za sufinanciranje troškova boravka djece podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu uz prilaganje sljedećih isprava:
- uvjerenje o prebivalištu za dijete koje se upisuje u dječji vrtić;
- preslika osobne iskaznice za oba roditelja (skrbnika), odnosno samohranog roditelja;
- potvrdu HZMO o zaposlenju;
- ugovor ili potvrdu dječjeg vrtića da je dijete upisano u isti;
- potvrda Općine Dugu Rat o ispunjenim obvezama prema Općini Dugi Rat.





Članak 5.

Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/ili nisu dostavljeni svi prilozi,podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Jedinstvenog upravnog odjela dopuniti zahtjev i/ili dostaviti tražene priloge u roku od 15 dana od dana dostave poziva za dopunu.

Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva ako dopunjeni zahtjev odnosno traženi prilozi ne budu dostavljeni u roku iz prethodnog stavka ovog članka. 

Općina Dugi Rat zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određenih dodatnih činjenica, od roditelja/skrbnika djeteta zatraži dodatne dokumente, odnosno da uz pisanu privolu roditelja sami provjere potrebne činjenice.

Članak 6.

Roditelji, skrbnici odnosno samohrani roditelji dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat, u roku od 15 (petnaest) 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 odnosno samohrani roditelji 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 Dugi Rat nadoknaditi nastalu štetu.

Članak 7.

S ustanovama u koje su djeca upisana Općina Dugi Rat će sklopiti ugovor o sufinanciranju programa koji se provode u toj ustanovi za pedagošku 2021/2022. godinu, a prema broju djece za koju je izdana suglasnost.
Članak 8.

Sredstva za sufinanciranje dječjih vrtića iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Dugi Rat.
Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku” – službenom glasilu Općine Dugi Rat.
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