Prijedlog 12. studeni 2021.
Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj:
10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), 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., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21.-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće
Grada Pazina na sjednici održanoj dana______________ godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Pazinu

Članak 1.
U Odluci o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Pazinu
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 11/19.) članak 4. mijenja se i glasi:
„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 Odlukom o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene predškolskog programa odgoja i
obrazovanja djece u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin te udjelu roditelja u cijeni programa.
(2) Roditelji djeteta - korisnici usluga iz članka 2., stavka 1., točke 2. i 3. ove Odluke ostvaruju
pravo na sufinanciranje u skladu s člankom 3. i 4. Odluke o mjerilima za utvrđivanje ekonomske
cijene predškolskog programa odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin te udjelu
roditelja u cijeni programa, odnosno ostvaruju pravo na sufinanciranje razlike između mjesečne
ekonomske cijene Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin za pojedinu pedagošku godinu i iznosa mjesečne
cijene usluge za roditelje, koju utvrđuje Gradonačelnica.
(3) Za svaku pedagošku godinu ukoliko su popunjeni kapaciteti u Dječjem vrtiću Olga Ban
Pazin, gradonačelnica 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 2.
Članak 6. mijenja se i glasi:
„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 zbog posebno opravdanih razloga (zdravstveno stanje, obiteljski razlozi i drugo) dijete ne
može polaziti ponuđeni program Dječjeg vrtića,
- ukoliko dijete i roditelj/i imaju prebivalište, odnosno stalno boravište (za strane državljane) na
području Grada,
- ukoliko je jedan od roditelja djeteta zaposlen.

Članak 3.
Članak 7. mijenja se i glasi:
„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 do početka pedagoške godine.
(3) Ukoliko roditelj upisuje dijete tijekom pedagoške godine zahtjev za sufinanciranje roditelj
podnosi 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 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi.
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OBRAZLOŽENJE
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke
o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Pazinu

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE
Pravni temelj za donošenje odluke je članak 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“ broj: 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), članak 41. Državnog pedagoškog standarda
predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08. i 90/10.) te članak 22. Statuta Grada
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21. –
pročišćeni tekst).
II. IZMJENE ODLUKE U ODNOSU NA DOSADAŠNJI TEKST
Stupanjem na snagu Odluke o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene predškolskog
programa odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin te udjelu roditelja u cijeni
programa donijete na Gradskom vijeću Grada Pazina 26. listopada 2021. godine prestao je važiti
Pravilnik o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin te je bilo
potrebno nomotehnički urediti ovu Odluku.
Navedenim izmjenama u članku 6. Odluke nastoji se izaći u susret roditeljima kojima je zbog
posebnih zdravstvenih okolnosti preporučen smještaj u ustanovu drugog osnivača, gdje se nalazi manji
broj djece. Isto tako, omogućeno je roditeljima koji zbog posebnih obiteljskih razloga nemoguće
smjestiti dijete u programe dječjih vrtića, koji se u načelu odnose na smještaj u područnim vrtićima
zbog njihove prostorne dislociranosti u odnosu na mjesto prebivališta djeteta. Druga izmjena se odnosi
na činjenicu zaposlenosti roditelja, koja je zbog nepronalaska posla ili njegovog gubitka onemogućavala
roditelje da koriste pravo na sufinanciranje i otežavala aktivno traženje posla.
Izmjenama u članku 7. olakšava se roditeljima postupak za podnošenje zahtjeva za
sufinanciranje na način da se rokovi zahtjeva za sufinanciranje šire definiraju.
Iako do sada nema otvorenih privatnih ustanova predškolskog odgoja na području Grada
Pazina, otvaranje prve takve ustanove očekuje se krajem ove godine.
III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA
Za provedbu ove odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva iz Proračuna Grada Pazina, u odnosu
na ona koja su planirana za 2021. i 2022. godinu.

Upravni odjel za društvene djelatnosti

