


Prijedlog 6.3.2019. 

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97., 

107/07. i 94/13.), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe 

(„Narodne novine“ broj 63/08. i 90/10.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 

dana______________ godine donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada Pazina 

 

 

Članak 1. 
(1) Predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi ( dalje u tekstu: predškolski 

odgoj) uređeno je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.  

(2) Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i 

socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i 

obrazovanju.  

(3) Predškolski odgoj ostvaruje se na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i 

obrazovanja kojeg donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.  

(4) Državni pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđuju se:  

- mjerila za broj djece u odgojnim skupinama,  

- ustroj programa s obzirom na trajanje i namjenu,  

- mjerila za broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika u dječjem vrtiću,  

- mjerila za financiranje programa dječjih vrtića,  

- materijalni i financijski uvjeti rada,  

- predškolski odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama (djece s teškoćama u razvoju i darovite 

djece),  

- predškolski odgoj i obrazovanje djece hrvatskih građana u inozemstvu,  

- predškolski odgoj i obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina,  

- ustroj predškole.  

(5) Dječji vrtić je predškolska ustanova (sa ili bez podružnica) u kojoj se provode organizirani oblici 

izvanobiteljskog odgojno-obrazovnog rada, njege i skrbi o djeci predškolske dobi. Dječji vrtić mogu 

osnovati:  

- Republika Hrvatska,  

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,  

- vjerske zajednice,  

- druge pravne i fizičke osobe.  

(6) Uvjeti za početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića su:  

- odobren program rada,  

- potreban broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,  

- osiguran prostor i oprema za trajno obavljanje djelatnosti, sukladno standardima i normativima rada 
propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.  

- osigurana novčana sredstva za osnivanje i početak rada dječjeg vrtića,  

- dokaz o ispunjavanju drugih uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona donesenim propisima.  

(7) Rad s djecom rane i predškolske dobi ustrojava se u jasličnim i vrtićnim odgojnim skupinama.  

(8) Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira koriste li se u muškom ili ženskom 

rodu, na jednak način obuhvaćaju i muški i ženski rod. 

 

Članak 2. 
(1) Ovom Odlukom utvrđuje se način kojim Grad Pazin (u daljnjem tekstu: Grad) sufinancira 

djelatnost dječjeg vrtića:  

- u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin kojeg je osnivač Grad;  



- u Dječjim vrtićima drugih osnivača, registriranih u skladu sa Zakonom, na području Grada;  

- u Dječjim vrtićima drugih osnivača, registriranih u skladu sa Zakonom, na području drugih jedinica 

lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: druge JLS).  

(2) Nadležno tijelo za provođenje ove Odluke je Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene 

djelatnosti. 

Članak 3. 
(1) Grad će sufinancirati djelatnost dječjeg vrtića iz članka 2., stavak 1., točka 2. i 3. ove Odluke za 

djecu koja imaju prebivalište na području Grada te za koje je Grad izdao suglasnost za sufinanciranje 

svake pedagoške godine ukoliko su popunjeni kapaciteti u Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin.  

 

Članak 4. 
(1) Roditelji djeteta – korisnici usluga iz članka 2., stavka 1., točka 1. ove Odluke ostvaruju pravo na 

sufinanciranje u skladu s Pravilnikom o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić Olga Ban Pazin 

i Pravilniku o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin. 

(2) Roditelji djeteta - korisnici usluga iz članka 2., stavka 1., točke 2. i 3. ove Odluke ostvaruju pravo 

na sufinanciranje u skladu s člankom 10. Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga 

Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, odnosno ostvaruju pravo na sufinanciranje razlike između mjesečne 

ekonomske cijene Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin za pojedinu pedagošku godinu i cijene koju plaća 

roditelj, a koju na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin utvrđuje gradonačelnik.  

(3) Za svaku pedagošku godinu ukoliko su popunjeni kapaciteti u Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin, 

gradonačelnik će svojim Zaključkom, a u skladu s Proračunom Grada utvrditi broj djece i najviši iznos 

kojim će se sufinancirati djelatnost dječjeg vrtića iz članka 1., stavka 1, točaka 2. i 3. ove Odluke.  

(4) Sve odredbe koje se odnose na roditelje, odnose se i na skrbnike, odnosno udomitelje.  

 

Članak 5. 
S dječjim vrtićima iz članka 2., stavka 1., točke 2. i 3. ove Odluke Grad će sklopiti ugovor o 

sufinanciranju za svaku pedagošku godinu.  

 

Članak 6. 
(1) Pravo iz članka 4. , stavka 2. ove Odluke ostvaruju roditelji - korisnici usluga ukoliko ispunjavaju 

sljedeće uvjete:  

- ukoliko dijete nakon provedenog upisnog postupka u Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin nije moguće 

upisati u isti te je stavljeno na Listu čekanja  

- ukoliko dijete i roditelj/i imaju prebivalište, odnosno stalno boravište (za strane državljane) na 

području Grada,  

- ukoliko su roditelji djeteta zaposleni.  

 

Članak 7. 
(1) Postupak za priznavanje prava na sufinanciranje provodi upravni odjel iz članka 2., stavka 2. na 

temelju zahtjeva roditelja i dokumentacije koja je dostavljena Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin prilikom 

upisa u skladu s Pravilnikom o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić Olga Ban Pazin i rang 

listom koju će upravni odjel iz članka 2. stavka 2. zatražiti od Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin.  

(2) Za svaku pedagošku godinu zahtjev iz stavka 1. ovog članka roditelj podnosi na propisanom 

obrascu u roku od 15 dana od dana objave konačne rang liste upisa u Dječji vrtić Olga Ban Pazin.  

(3) Ukoliko roditelj upisuje dijete tijekom pedagoške godine zahtjev za sufinanciranje roditelj podnosi 

do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.  
(4) Nadležno upravno tijelo Grada zadržava pravo povremenog provjeravanja podataka o prebivalištu 

djeteta i njegovih roditelja te ukoliko utvrdi da je došlo do promjene činjenica koje utječu na 

ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti dječjeg vrtića, a roditelj o tome nije pisanim putem 

obavijestio nadležno upravno tijelo Grada ukinut će rješenje, a roditelj je dužan izvršiti povrat iznosa 

sufinanciranja za period koji počinje promjenom činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na 

sufinanciranje djelatnosti dječjeg vrtića. 

 

 



 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina 

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi.  

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin, 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

          

Predsjednik  

          Gradskog vijeća 

         Davor Sloković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE  

uz Odluku o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja  

iz proračuna Grada Pazina 

 

 

 

 

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE  
 

Pravni temelj za donošenje Odluke o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna 

Grada Pazina su: članak 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 

10/97., 107/07. i 94/13.) kojim je regulirano financiranje dječjeg vrtića od strane jedinica lokalne 

samouprave, članak 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne 

novine“ broj 63/08. i 90/10.) kojim je propisano da troškove smještaja djece u dječjim vrtićima snose 

osnivači ustanove i roditelji djece koja polaze vrtić u skladu sa zakonom te članak 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.) kojim je regulirano da 

Gradsko vijeće Grada Pazina donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz 

samoupravnog djelokruga Grada Pazina.  

 

2. SADRŽAJ ODLUKE  
 

Ovom Odlukom utvrđuje se način kojim Grad Pazin (u daljnjem tekstu: Grad) sufinancira djelatnost 

dječjeg vrtića: 1. u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin kojeg je osnivač Grad; 2. u Dječjim vrtićima 

drugih osnivača, registriranih sukladno Zakonu, na području Grada; te 3. u Dječjim vrtićima drugih 

osnivača, registriranih sukladno Zakonu, na području drugih jedinica lokalne samouprave.  

Odlukom je propisana propisan procedura na koji način roditelji djeteta – korisnici usluga ostvaruju 

pravo na sufinanciranje cijene usluga korištenja te je propisana procedura na koji način Grad Pazin 

regulira odnose s dječjim vrtićima drugih osnivača.  

O Nacrtu prijedloga ove Odluke provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 

4. veljače 2019. godine do 5. ožujka 2019. godine, tijekom kojeg nisu zaprimljena očitovanja odnosno 

primjedbe ili prijedlozi zainteresirane javnosti.  

 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE ODLUKE  
 

Financijska sredstva za ostvarivanje ove Odluke planirat će se u Proračunu Grada Pazina za 2019. 

godinu.  

 

 

 

                                                                                      Upravni odjel za samoupravu,  

                                                                                      upravu i društvene djelatnosti 

 

 

 

 

 

 

 


