


PRIJEDLOG 16. studenog 2016.  

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 

novine broj  10/97., 107/07. i 94/13.), članka 41. i 42. 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. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj 

dana  _________   2016. godine, donijelo je 
 

P R A V I L N IK  

o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima  

i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 
 

Članak 1. 

U Pravilniku o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ 

Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 28/03., 24/09., 13/11. i 24/15.) članak 18. mijenja se i 

glasi:                                                              

„Korisnik usluga Vrtića s dvoje ili više djece upisane u Vrtić iz iste obitelji, ima pravo, za 

drugo i za svako daljnje dijete upisano u Vrtić plaćati po 75% od cijene usluga utvrđene člankom 10. 

stavak 2. ovoga Pravilnika. 

Korisnik usluga - samohrani roditelj ima pravo plaćati po 70% od cijene usluga utvrđene 

člankom 10. stavak 2. ovoga Pravilnika.  

Korisnik usluga s djetetom kojem su u propisanome postupku utvrđene teškoće u razvoju, ima 

pravo plaćati po 25% od cijene usluga utvrđene člankom 10. stavak 2. ovoga Pravilnika.  

Korisnik usluga s područja Grada Pazina, u skladu s člankom 42. Odluke o socijalnoj skrbi 

Grada Pazina, za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece iz te obitelji 

predškolske dobi ili se redovno školuje (najdulje do 29-te godine života), ima pravo plaćati po 25% od 

cijene usluga utvrđene člankom 10. stavak 2. ovoga Pravilnika. 

Naknada iz prethodnog stavka dodijelit će se korisnicima usluga - roditeljima koji žive s 

djetetom na području Grada, ako dijete ima prijavljeno prebivalište na području Grada te jedan od 

roditelja prijavljeno prebivalište na području Grada najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za 

ostvarivanje tog prava.  

Pravo na naknadu za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi iz stavka 4. i način 

isplate utvrđuje Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti svojim rješenjem. 

 Za isto dijete može se koristiti samo jedno od prava navedenih u stavcima 1., 2., 3. i 4. ovoga 

članka. 

 Ispunjavanje uvjeta iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka korisnik usluga dokazuje 

odgovarajućim ispravama (obiteljski list, rodni list, smrtni list, uvjerenje nadležne ustanove ili tijela i 

slično). 

 Razliku do pune cijene, odnosno punu cijenu usluga Vrtića, za korisnike iz stavaka 1., 2. ,3. i 

4. ovoga članka, Vrtiću će mjesečno, nakon dostavljenog obračuna, podmirivati Grad Pazin i Općine 

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan – svaki za dotičnu djecu 

sa svog područja. 

     Korisnik usluga Vrtića s područja Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, 

Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan ima pravo i na druge beneficije na temelju akta 

nadležne jedinice lokalne samouprave, ako su one povoljnije od odredbi iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovog 

članka.“ 

Članak 2. 

 Ovaj Pravilnik objavit će se na Oglasnoj ploči Matičnog vrtića u Pazinu, na oglasnim pločama 

Područnih vrtića i u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, 

Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, a stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine. 
 

KLASA:  

URBROJ: 

Pazin, ____________2016.  

GRADSKO VIJEĆE  GRADA PAZINA 

           Predsjednik Gradskog vijeća    

                   Boris Demark, prof.  



  

OBRAZLOŽENJE 

uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima 

i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 

 

I. PRAVNA OSNOVNA ZA DONOŠENJE AKTA 

 

Pravna osnovna za donošenje akta je članak 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (Narodne novine broj  10/97., 107/07. i 94/13.), a vezano uz članak 41. i 42. Državnog 

pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine broj 63/08. i 90/10.), koji 

propisuje da: „Dječji vrtić, koji je osnovala jedinica lokalne uprave i samouprave, naplaćuje svoje 

usluge od roditelja-korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo te 

jedinice.“  

 

II. SADRŽAJ AKTA 

 

 U Pravilniku o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ 

Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 28/03., 24/09., 13/11. i 24/15.) (dalje: Pravilnik) u članku 

18. stavku 2. stoji da „Korisnik usluga - samohrani roditelj i korisnik usluga s djetetom kojem su u 

propisanome postupku utvrđene teškoće u razvoju, imaju pravo plaćati po 70% od cijene usluga 

utvrđene člankom 10. stavak 2. ovoga Pravilnika.“ 

Kako bi se poboljšao status roditelje djece s teškoćama u razvoju, Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića „Olga Ban“  na sjednici održanoj 28. rujna 2016. godine, na temelju pisanog zahtjeva i 

inicijative roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, predložilo je Gradskom vijeću Grada Pazina da 

pristupi donošenju Pravilnika o  izmjenama  i dopunama Pravilnika kojim bi se roditeljima djece, 

kojima su u propisanom postupku utvrđene teškoće u razvoju, omogućilo pravo na plaćanje po 25% od 

pune cijene roditeljske uplate, počevši od početka pedagoške godine 2016/2017. odnosno od 01. 

siječnja 2017. godine.  

Isti je zahtjev razmatran i na koordinaciji gradonačelnika Grada Pazina i općinskih načelnika 

Pazinštine održanoj 10. studenog 2016. godine, na kojoj je donesen Zaključak o prihvaćanju te 

inicijative. 

Trenutno Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin polazi osmero djece s teškoćama u razvoju, od čega 

četvero s područja Grada Pazina te po jedno iz Općina: Cerovlje, Karojba, Lupoglav i Tinjan.   

 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA IZVRŠENJE AKTA  

 

 U Proračunu Grada Pazina za 2017. unutar aktivnosti „Naknade za troškove boravka djeteta u 

predškolskoj ustanovi“ planirat će se sredstva za tu namjenu. 

 

Pazin, 16. studenog 2016. 

 
 

       Upravni odjel za samoupravu, 

       upravu i društvene djelatnosti 

 

 


