Na temelju članka 34. Statuta Grada Visa („Službeni glasnik Grada Visa“, br.1/13, 2/13) i u
skladu s Pronatalitetnim programom Grada Visa do 2020. god., Gradsko vijeće Grada Visa na
svojoj 21. sjednici održanoj dana 12. travnja 2016. god., donosi:

ODLUKU
o sufinanciranju troškova boravka u Dječjem vrtiću „Vis“ u Visu

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, način ostvarivanja, korištenja prava na
sufinanciranje troškova boravka za treće i svako daljnje dijete, istog obiteljskog kućanstva s
područja Grada Visa, koje koristi usluge u Dječjem vrtiću „Vis“. Troškove boravka u Dječjem
vrtiću „Vis“ trećeg i svakog daljnjeg djeteta, u okviru Pronatalitetnog programa, na području
Grada Visa osigurava Grad Vis.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje troškova boravka za treće i svako daljnje dijete s područja
Grada Visa u Dječjem vrtiću „Vis“ u Visu mogu ostvariti roditelji odnosno skrbnici (korisnici
usluga dječjeg vrtića „Vis“, Vis) za dijete rođeno, posvojeno ili udomljeno nakon 01. siječnja
2015. god., pod sljedećim uvjetima, koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to kako slijedi:
-

dijete mora imati prebivalište i/ili boravište na području Grada Visa,
barem jedan od roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj moraju imati prebivalište i/ili
boravište u Gradu Visu najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za
ostvarivanje prava iz ove Odluke;

Kod određivanja rednog broja djeteta, koje je bitno za utvrđivanja prava na
sufinanciranje troškova boravka u Dječjem vrtiću „Vis“, uzimaju se u obzir samo maloljetna
djeca i djeca studenti do 24. godine starosti, odnosno djeca o kojima roditelji ili samohrani
roditelj skrbe u trenutku podnošenja zahtjeva.

Članak 3.
Korisnici usluga dječjeg vrtića „Vis“ u Visu obavezni su Gradonačelniku Grada Visa u
svrhu ostvarivanja prava iz ove odluke podnijeti pisani zahtjev uz prilaganje sljedećih isprava:
-

uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu za dijete koje se upisuje u vrtić,
preslika osobne iskaznice oba roditelja (skrbnika) odnosno samohranog roditelja;
izvod iz matične knjige rođenih za dijete za koje se podnosi zahtjev i ostalu djecu
članove kućanstva,
izjavu o zajedničkom kućanstvu podnositelja zahtjeva,

-

ugovor ili potvrdu dječjeg vrtića „Vis“ iz Visa da je dijete za koje se podnosi zahtjev
upisano u isti,
potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Visu, gradskim tvrtkama, ustanovama i
Turističkoj zajednici Grada Visa ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Dodatni dokazi:
-

potvrda Porezne uprave o mjestu plaćanja poreza na dohodak ili potvrda Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje Ispostave u Visu da se nalaze u njihovoj evidenciji,
potvrda o upisu na fakultet djeteta navedenog u zahtjevu.

Zahtjev iz prethodnog stavka može se preuzeti u prostorijama Grada Visa ili na Internet
stranicama Grada Visa: www.gradvis.hr

Članak 4.
Roditelji, skrbnici odnosno samohrani roditelj dužni su Gradonačelniku Grada Visa, u
roku od 15 (petnaest) dana od nastanka, prijaviti svaku promjenu okolnosti koje su utjecale na
odobrenje sufinanciranja, a koje bi mogle utjecati na prestanak sufinanciranja.
Ukoliko roditelj izgubi pravo na ostvarivanje stalne mjesečne pomoći gubi pravo i na
sufinanciranje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću „Vis“ iz Visa.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Visa“.
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