
Na temelju članka 30. Statuta Općine Štefanje ("Službeni vjesnik općine Štefanje"  
broj 01/18 i 02/19), a na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Štefanje na 
svojoj sjednici održanoj 13. prosinca 2019. g. donosi 

 
 

O D L U K A  
 

o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja Općine Štefanje 
u dječjim vrtićima u 2020. godini 

 
 

Članak 1. 
 

 Općinsko vijeće općine Štefanje donosi Odluku o sufinanciranju troškova smještaja 
djece s područja Općine Štefanje u dječjim vrtićima od 01. siječnja do 31. prosinca 2020.g.  
 

Članak 2. 
 

 Visina sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djece u dječjem vrtiću utvrđuje 
se mjesečno u visini 70% troškova smještaja po djetetu koje roditelj plaća nadležnom 
dječjem vrtiću.  

Članak 3. 
 

 Sredstva su osigurana u Proračunu općine Štefanje za 2020. godinu na kontu: 37229 
pozicija 257 – ostale naknade iz proračuna u naravi (sufinanciranje dječjeg vrtića). 
 

Članak 4. 
 

Pravo na sufinanciranje smještaja djeteta u dječji vrtić može ostvariti i koristiti roditelj 
ili skrbnik djeteta pod sljedećim uvjetima:  
  -  dijete mora imati prebivalište na području Općine Štefanje,  
  -  roditelj ili skrbnik mora imati prebivalište na području Općine Štefanje,   
 -   dijete mora biti upisano u dječji vrtić, 
 -   podmirene sve obveze prema Općini Štefanje.  
 

Članak 5. 
 

 Zahtjev za ostvarivanje prava za pomoć za sufinanciranje smještaja djece s područja 
Općine Štefanje u dječjim vrtićima podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu.  
 Uz zahtjev podnositelj mora priložiti potvrdu o prebivalištu za dijete, potvrdu o 
prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice za roditelja ili skrbnika i potvrdu ustanove da je dijete 
upisano u dječji vrtić u 2020. godini.  
 Jedinstveni upravni odjel samostalno može zahtijevati i druge dokaze u svezi 
ostvarivanja prava u smislu ove Odluke. 
 

Članak 6. 
 

 Korisnici koji su ostvarili pravo po Odluci o sufinanciranju troškova smještaja djece s 
područja Općine Štefanje u dječjim vrtićima u 2019. godini („Službeni vjesnik Općine 
Štefanje“ broj 05/18) na sufinanciranje smještaja djece s područja Općine Štefanje u dječjim 
vrtićima u tijeku 2019. godine, nisu dužni podnositi novi zahtjev u 2020. godini.  
 Svaku promjenu vezano za ostvarivanje prava, osoba koja je ostvarila to pravo dužna 
je obavijestiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štefanje u roku od 15 dana od 
nastanka promjene.  
 
 



Članak 7. 
 

 Zadužuje se općinski načelnik za provođenje i izvršenje ove Odluke.  
 

 
Članak 8. 

 
 Ova odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Općine Štefanje", a stupa na snagu 
od 01. siječnja 2020. 
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U Štefanju, 13. prosinca 2019.  


