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Stranica 1503 - broj 24

Općina Bakar
Članak 5.

12.

Općinsko poglavarstvo Općine Bakar, je na sjednici
održanoj 08. listopada 1996. godine, na.temelju članka 58.
Statuta Općine Bakar (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 58/93), donijelo sljedeću
ODLUKU
o smještaju predškolske djece u
jaslice i vrtić

Članak 1.
Sufinanciranje i financiranje smještaja djece u jaslicama i vrtićima, sukladno odredbama ove Odluke, odnosi
se isključivo na djecu čija oba roditelja imaju prebivalište
na području Općine Bakar.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na temelju ovog
članka prilažu se potvrde o činjenicama navedenim u stavci
1. ovog članka.
Članak 2.
Općina Bakar će sufinancirati cjelodnevni smještaj
predškolske djece u jaslicama i vrtićima u mjesečnom iz
nosu 120 DEM (protuvrijednost u kunama po srednjem
tečaju NBH na dan isplate) po djetetu, a poludnevni u
mjesečnom iznosu od 60 DEM (protuvrijednost u kunama
po srednjem tečaju NBH na dan isplate), po djetetu.
Preostali dio do punog iznosa cijene smještaja djeteta u
jaslicama i vrtiću snosit će roditelji.
Članak 3.
Općina Bakar će sufinancirati smještaj predškolske
djece u jaslicama i vrtićima u mjesečnom iznosu od 222
DEM (protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju NBH
na dan isplate) po:
a) djetetu, usvojeniku i pastorku poginulih, umrlih i
nestalih u Domovinskom ratu,
b) djetetu, usvojeniku i pastorku vojnih i civilnih inva
lida u Domovinskom ratu (oštećenje organizma najmanje
20% prema Zakonu o zaštiti ratnih i vojnih invalida rata),
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na temelju ovog
članka prilaže se potvrda — rješavanje nadležnog organa o
činjenicama navedenim u točkama a) ili b).
Članak 4.
Zahtjev za ostvarenje prava podnosi se Općinskom
poglavarstvu.

Uz zahtjev podnositelj zahtjeva je dužan na traženje
Općinskog poglavarstva predati odnosno predočiti, pored
potrebnih isprava i dokaze navedene u članku 1.13. ove
Odluke, i ostale isprave te dati druge podatke bitne za
ostvarivanje prava.
Članak 6.
Pravo na besplatni smještaj sukladno članku 3. ove
Odluke ostvaruje se na temelju posebnog rješenja Općin
skog poglavarstva.
Članak 7.
Pojedinačno pravo vrijedi, upravilu, u toku cijele upi
sne godine, od 01. rujna do 31. kolovoza sljedeće godine.
Članak 8.
Na zahtjev Općinskog poglavarstva roditelji su dužni u
svako doba godine predočiti isprave i dokaze o kojima ovisi
korištenje prava koje proizlaze iz ove Odluke, a radi prov
jere osnovanosti korištenja (revizija)
Članak 9.
Roditelji su dužni prijaviti Općinskom poglavarstvu
svaku promjenu činjenica koje utječu na postojanje prava
koja proizlaze iz ove Odluke, a u roku od 8 dana nakon
nastanka promjene.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave
u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske, a
primjenjivat će se od 01. listopada 1996. godine.
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