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REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA                                                        
GRAD LABIN 
GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/10-01/64 
URBROJ: 2144/01-01-10-1 
Labin, 27. rujna 2010. 
 
 
 Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( Narodne 
novine br. 10/97. i 107/07. ) i članka 31. Statuta Grad Labina (“Službene novine Grada 
Labina”, broj 9/09.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 27. rujna  2010. godine, 
donijelo je slijedeću 
 
 

O D L U K U 
o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Gradu 

Labinu 
 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom utvrñuju se mjerila za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i 
naobrazbe u Gradu Labinu, mjerila za sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni programa 
Dječjeg vrtića kojemu je osnivač Grad Labin (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) te sufinanciranje 
ekonomske cijene programa dječjih vrtića kojemu je osnivač druga pravna ili fizička osoba (u 
daljnjem tekstu: Privatni vrtić). 
 

Članak 2. 
 
 Javne potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja, a koje se financiraju djelomično ili 
potpuno iz sredstava Proračuna Grada Labina jesu: 

- redoviti program njege, odgoja i naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i 
socijalne skrbi djece predškolske dobi, 

- redoviti program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi 
- redovni program na engleskom jeziku, 
- program predškole 
- programi za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine 
- ostali kraći programi. 

 
Članak 3. 

 
 Sredstva za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja u Gradu Labinu 
osiguravaju se: 

- u Proračunu Grada Labina 
- učešćem  roditelja u ekonomskoj cijeni programa koje ostvaruju u vrtiću, 
- sufinanciranjem nadležnog ministarstva 
- sufinanciranjem općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja za djecu sa svoga 

područja koja polaze Dječji vrtić. 
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Članak 4. 
 
 Iz Državnog proračuna osiguravaju se sredstva za sufinanciranje programa 
predškolskog odgoja i to: 

- za djecu s teškoćama u razvoju 
- za djecu pripadnika talijanske manjine 
- za program predškole. 

 
Članak 5. 

 
 Ekonomska cijena programa predškolskog odgoja obuhvaća slijedeće elemente: 
 

1. izdaci za zaposlenike: 
- bruto plaće i naknade zaposlenika sukladno propisima kojima se ureñuju plaće, 

naknade i drugi prihodi 
2. izdaci za utrošeni materijal, sitan inventar, energiju, komunalne i ostale usluge 
3. izdaci za tekuće održavanje 
4. izdaci za prehranu djece sukladno broju i kvaliteti dnevnih obroka, 
5. izdaci za didaktički materijal i opremu. 

 
 

Članak 6. 
 
 Ekonomsku cijenu programa Dječjeg vrtića, utvrñuje  Upravno vijeća Dječjeg vrtića. 
 
 
                                                                  Članak 7. 
 
             Udio roditelja u strukturi prihoda ekonomske cijene Dječjeg vrtića za 10 satni 
program ne može iznositi više od 40 % . 
  Udio roditelja u cijeni programa smanjuje se: 

- za drugo dijete smješteno u vrtiću za 10%    

- samohranom roditelju – koji ostvaruje pravo na dječji doplatak za 20%  
- svi roditelji s troje i više djece u  vrtiću oslobañaju se plaćanja za treće i  

svako slijedeće dijete.                  
              Mjesečnu cijenu usluge na bazi  21 radnog  dana koje će, u skladu sa stavkom 1. 
ovog članka plaćati korisnici usluge,  utvrñuje Gradonačelnik. 
              Sredstva iz prethodnog stavka uplaćuju se na žiro račun Dječjeg vrtića. 
 
 

Članak 8. 
 
                Općine Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja  participiraju u strukturi prihoda 
ekonomske cijene Dječjeg vrtića u istom omjeru kao i Grad Labin. 
                U slučaju neispunjavanja uvjeta iz prethodnog stavka, roditelji djece sa  
prebivalištem  na području općine koja ne sufinancira troškove smještaja, plaćaju punu 
ekonomsku cijenu Dječjeg vrtića. 
                Posebnim sporazumom koji potpisuje Gradonačelnik sa načelnicima općina,  
detaljnije će se regulirati  odnosi izmeñu Grada i općina u financiranju djelatnosti Dječjeg 
vrtića. 
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Članak 9. 

 
Kroz Socijalni program osiguravaju se sredstva za subvencioniranje cijene smještaja 

djece u vrtić iz socijalno ugroženih obitelji. 
 
 

Članak 10. 
 
 Troškove kraćih specijaliziranih programa koje vrtić provodi prema interesima djece i 
roditelja – snose sami korisnici programa. 
 

Članak 11. 
 
 Grad Labin sufinancira boravak djece s prebivalištem na području Grada Labina i u 
Privatnom vrtiću na osnovu prijave po programu za zadovoljavanje javnih potreba u 
predškolskom odgoju, obrazovanju i sportu Grada Labina. 
 
 

Članak 12. 
 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrñivanju mjerila za 
osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ 
Labin („Službene novine Grada Labina“, broj 18/08.). 
 

Članak 13. 
 

 Ova Odluka  stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Grada Labina“. 
 
         
 
          PREDSJEDNIK 
          Gradskog vijeća 
 
            Valter Poropat 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin 
2. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Labina 
3. Upravni odjel za proračun i financije Grada Labina 
4. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove 
5. Samostalni unutarnji revizor 
6. Arhiva. 

 
 


