
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

GRAD NOVA GRADIŠKA 

GRADSKA SLUŽBA 

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

 

 

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA 

 DJEČJEG VRTIĆA NOVA GRADIŠKA U PEDAGOŠKOJ GODINI 2017./2018. 

 

I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA 

 

Ime i prezime:_______________________________________________________ 

 

Adresa prebivališta podnositelja zahtjeva: _______________________________________________ 

 

OIB  roditelja: __________________________________________ 

 

Ime i prezime djeteta, datum rođenja: ______________________________________________ 

 

Prebivalište  djeteta: ___________________________________________ 

 

OIB djeteta: ________________________________________ 

 

Telefon za kontakt: __________________________________________________ 

 

KRITERIJI:  

1. Prebivalište na području Nove Gradiške djeteta i  roditelja 

2. Obitelj čiji su dvoje djece korisnici Dječjeg vrtića ostvaruju subvenciju u iznosu od 100,00 kuna 

mjesečno za prvo dijete, odnosno 200,00 kuna mjesečno za drugo dijete, ako prosječni prihod po članu 

obitelji u protekla 3 mjeseca ne prelazi iznos 1.663,00 kune. 

3. Obitelj čije je dijete s posebnim potrebama ostvaruje subvenciju u iznosu od 300,00 kuna mjesečno, 

bez obzira na mjesečni prihod po članu obitelji 

4. Samohrani roditelj (samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi i uzdržava svoje dijete, a što se 

može dokazati smrtnim listom supružnika ili drugim dokazom da drugi roditelj ne sudjeluje u 

uzdržavanju djeteta), ostvaruje pravo na subvenciju 100,00 kuna mjesečno za prvo dijete, 200,00 kuna 

mjesečno za drugo dijete , odnosno 300,00 kuna mjesečno za treće i svako slijedeće dijete 

5. Obitelj čiji su troje djece korisnici Dječjeg vrtića,bez obzira na mjesečni prihod po članu obitelji, 

ostvaruju subvenciju u iznosu od 100,00 kuna za prvo dijete, 200,00 kuna za drugo djete, za treće i 

svako slijedeće dijete 300,00 kuna po djetetu. 

 

 

 

 

 



U privitku se prilaže (označiti X):  

 

uvjerenje o prebivalištu ili preslike osobnih iskaznica roditelja  

potvrda dječjeg vrtića da je dijete upisano i pohađa  redovni program dječjeg vrtića 

preslika izvoda iz matične knjige rođenih za dijete i ostalu maloljetnu djecu iz obitelji s troje i 

više djece 

rješenje o ostvarivanju prava na dječji doplatak za obitelji čiji su dvoje djece korisnici dječjeg 

vrtića 

presliku mišljenja/rješenja stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja 

socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski nalaz za djecu s teškoćama u razvoju (za dijete s 

posebnim potrebama). 

dokaz da drugi roditelj ne sudjeluje u uzdržavanju djeteta (za samohrane roditelje). 

 

Suglasan/na sam da Grad Nova Gradiška, prikuplja, obrađuje, provjerava i prosljeđuje trećoj strani 

osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i  Općoj uredbi o zaštiti osobnih 

podataka (EU) 2016/6. 

 

 

U Novoj Gradiški, _________________ 2018. godine 

 

        Potpis podnositelja zahtjeva 

        

        ___________________________ 

 

 


