Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 07/13,
4/18, 6/20 i 11/21), Općinsko vijeće općine Oriovac na 6.sjednici održanoj 01.03.2022.godine donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju troškova boravka djece s područja općine Oriovac
u privatnom dječjem vrtiću „Sunčica“ Oriovac u 2022.godini

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje postupak sufinanciranja troškova boravka djece s područja općine Oriovac u
privatnom dječjem vrtiću „Sunčica“ Oriovac u 2022.godini u iznosu 98.000,00 kn.
Članak 2.
Općina Oriovac snosi troškove sufinanciranja cijene programa dječjeg vrtića „Sunčica“ Oriovac uz uvjet da
dijete i roditelji imaju prebivalište na području općine Oriovac.
Članak 3.
Sufinanciranje će se obavljati po modelu imovinskog cenzusa i to kako slijedi:
1. kategorija iznos do 500,00 kn po članu kućanstva – 150,00 kn, sufinanciraju roditelji
2. kategorija iznos od 500,00 – 800,00 kn po članu kućanstva – 200,00 kn, sufinanciraju roditelji
3. kategorija iznos od 800,00 - 1.200,00 kn po članu kućanstva- 300,00 kn, sufinanciraju roditelji
4. kategorija iznos od 1.200,00 –1.600,00 kn po članu kućanstva– 450,00 kn sufinancir. roditelji
5. kategorija iznos od 1.600,00 –2.000,00 kn po članu kućanstva–600,00 kn sufinancir. roditelji
6. kategorija iznos preko 2.000,00 kn po članu kućanstva – 700,00 kn, sufinanciraju roditelji
Razliku do 1.300,00 kuna snositi će općina Oriovac iz svog Proračuna.
Članak 4.
Dječji vrtić „Sunčica“ Oriovac dužan je općini Oriovac uz zahtjev za sufinanciranje troškova dostaviti slijedeću
dokumentaciju:
- uvjerenje o prebivalištu roditelja i djeteta koje se upisuje u vrtić,
- dokumente iz kojih je vidljiv prosjek primanja roditelja – potvrdu o prosjeku članova zajedničkog domaćinstva
u prethodna 3 mjeseca izdana i ovjerena od strane poslodavca ili nadležne službe za mirovinsko osiguranje.
Članak 5.
Pri svakoj eventualnoj promjeni cijene boravka dječji vrtić „Sunčica“ je obvezan obavijestiti općinu Oriovac.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
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