
 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

       
OPĆINSKI NAČELNIK 
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Temeljem članka 48. Statuta Općine Tompojevci(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 
04/21 i 19/22) Općinski načelnik Općine Tompojevci dana 13.01.2023. godine donosi  

 

ODLUKU  
o sufinanciranju troškova boravka djece jasličke dobi u dječjim vrtićima  

na području Vukovarsko-srijemske županije  
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se postupak sufinanciranja troškova boravka djece do 3 (tri) godine, jasličke 
dobi s područja Općine Tompojevci u dječjim vrtićima na području Vukovarsko-srijemske županije. 

Članak 2. 

Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece jasličke dobi u dječjim vrtićima ostvaruju roditelji, 
odnosno skrbnici djece uz sljedeće uvjete, koji moraju biti ispunjeni kumulativno:  

- dijete i roditelji odnosno skrbnici moraju imati prebivalište i boravište na području Općine Tompojevci 
- roditelji, odnosno skrbnici moraju imati podmirene sve obveze prema Općini Tompojevci. 

Članak 3. 

Općina Tompojevci će  sudjelovati u sufinanciranju troškova boravka djece jasličke dobi u dječjim 
vrtićima na području Vukovarsko-srijemske županije i to u iznosu od 70,00 eura, a ostatak do pune 
cijene snositi će roditelji, odnosno skrbnici. 

Članak 4 

Sredstva za sufinanciranje troškova boravka djece jasličke dobi u dječjim vrtićima osiguravaju se u 
Proračunu Općine Tompojevci. 

Članak 5. 

Korisnici sufinanciranja troškova boravka djece jasličke dobi u dječjim vrtićima na području 
Vukovarsko-srijemske županije obvezuju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tompojevci u 
svrhu ostvarivanja prava iz ove Odluke podnijeti pisani zahtjev uz svu potrebnu dokumentaciju:  

- uvjerenje o prebivalištu za dijete koje se upisuje u vrtić;  

    OPĆINA TOMPOJEVCI 
   A.  G. Matoša 9, 32238 Tompojevci 
 
 



- preslika osobne iskaznice oba roditelja (skrbnika), odnosno samohranog roditelja;  

- ugovor ili potvrdu dječjeg vrtića da je dijete upisano u isti;  

- potvrda Općine Tompojevci o ispunjenim obvezama prema Općini Tompojevci. 

Članak 6. 

Roditelji, skrbnici, odnosno samohrani roditelji dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Tompojevci, 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 Tompojevci nadoknaditi nastalu štetu. 

Članak 7. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije.  

 

         OPĆINSKI NAČELNIK 
                  Milan Grubač 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


