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                                                                                                    RODITELJI   DJECE 

 

                                                                                                    UPISANE  U  DJEČJI  VRTIĆ 

 

 

PREDMET:  SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA  

                       DJECE U DJEČJEM VRTIĆU 

 

 

 

                       Poštovani  roditelji, 

 

                       žao nam je da vam se moramo ovim putem obraćati vezano uz sufinanciranje 

boravka djece u primarnom predškolskom odgoju u dječjem vrtiću na području općine  

Krašić. Naime poznato Vam je vjerujemo da je općina Krašić sufinancirala boravak djece u 

dječjem vrtiću u Krašiću od kada je dječji vrtić započeo sa svojim radom.  

Sada smo dužni vas izvijestiti da smo u našem proračunu za 2017.godinu računali da iznosi 

koji općina sufinancira za boravak djece u primarnom predškolskom odgoju ostanu 

nepromijenjeni, odnosno isti kao što je to bilo i do tada u iznosima od: 

1.050,00  kuna  za prvo dijete  iz obitelji   i  

1.150,00  kuna za drugo i svako iduće dijete iz iste obitelji. 

U proračunu za tu namjenu smo imali predviđena sredstva u iznosu od 400 tisuća kuna. Kako 

je broj djece koja borave u vrtiću konstantno velik,  od trenutnog kapaciteta vrtića htjeli smo, 

a da se dodatno ne opterećuje roditelje, kroz izmjene i dopune proračuna povećati navedeni 

iznos na 500 tisuća kuna, što se po našim kalkulacijama pokazalo kao dovoljan iznos za cijelu 

proračunsku godinu. Sve ovo smo predložili i htjeli provesti na polovici godine, odnosno na 

prvoj radnoj sjednici novog saziva općinskoga vijeća općine Krašić koja je održana  12.srpnja. 

Na žalost za navedene izmjene i dopune Proračuna i predloženi dnevni red od strane 

načelnika, a potom prihvaćenog od predsjednika općinskoga vijeća kod glasovanja nije bila 

većina vijećnika, te je navedena točka skinuta sa dnevnoga reda i na neki način odgođena. 

Ponovno je navedena točka dnevnoga reda predložena, a potom i uvrštena na dnevni red  

3.sjednice općinskoga vijeća, koja je održana 21.rujna, ali ovaj puta iako prihvaćena kroz 

dnevni red, nisu prihvaćene uistinu do u detalje elaborirane II.izmjene i dopune Proračuna 

općine Krašić za  2017.godinu koje su se ticale i sufinanciranja boravka djece u dječjemu 

vrtiću u Krašiću.  

Kako se sve ovo vezano uz izmjene proračuna, a onda i sufinanciranje boravka djece u 

dječjemu vrtiću provlači kroz više od 3 mjeseca, a kako smo sada već gotovo za 10 mjeseci 

2017.godine izvršili sufinanciranje boravka vaše djece u dječjem vrtiću, na žalost zbog 

nedovoljno sredstava na navedenoj  proračunskoj stavci, odnosno posebnom kontu za 

navedenu namijenu, te zbog neodobravanja povećanja navedene stavke za sufinanciranje od 

strane većine vijećnika u općinskome vijeću dužni smo vas izvijestiti kako općina Krašić na 

žalost neće moći preuzeti na sebe obvezu sufinanciranja boravka djece u dječjem vrtiću u 

Krašiću za mjesec studeni i prosinac 2017.godine. Molimo vas da nas razumijete i da uvažite 

ovaj naš pisani dopis, jer sve prije navedeno nam ne daje mogućnost da drugačije postupimo, 



odnosno trenutno nemamo mogućnost daljnjeg sufinanciranja boravka djece u dječjemu vrtiću 

do kraja proračunske godine.  

 

 

Zahvaljujemo vam na razumijevanju, te za sva pitanja stojimo na raspolaganju. 

 

 

 

 

                                                                                                       OPĆINA  KRAŠIĆ 

                                                                                                             NAČELNIK 

 

                          Josip Petković Fajnik, dipl.oec. 

 

Dostaviti:  

1. Popisna  lista 

2. Pismohrana - ovdje 


