
Temeljem Članka 48. Zakona o predškoloskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 

107/07, 94/13, 98/19) i članka 24. Statuta Općine Barban ( Službene novine Općine 

Barban  broj 22/2013) Općinsko vijeće Općine Barban na __ sjednici održanoj dana 

_____ veljače 2020. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke 

o sudjelovanju Proračuna Općine Barban  u cijeni koštanja programa 

predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos kojim proračunska sredstva Općine Barban 

sudjeluju u ekonomskoj cijeni programa  predškolskog odgoja u ustanovama drugih 

jedinica lokalne i područne samouprave. 

 

                                                 Članak 2. 

 

Pravo na korištenje proračunskih sredstava prema odredbama ove Odluke može 

ostvariti roditelj – korisnik usluga koji ima prebivalište na području Općine Barban za 

dijete do 2 (dvije) godine života. 

 

Ukoliko dijete navrši 2 (dvije) godine unutar pedagoške godine u kojoj je steklo 

pravo upisa roditelj – korisnik usluga koji ima prebivalište na području Općine Barban 

ima pravo podnijeti zahtjev da mu se omogući subvencija u toj pedagoškoj godini. 

 

O zahtjevu odlučuje Općinski načelnik. 

 

                                                Članak 3. 

 

U okviru planiranih sredstava iz Općinskog Proračuna, ustanovama iz članka 1. 

ove Odluke, osiguravaju se sredstva za redoviti cjelodnevni 10-satni program 

predškolskog odgoja djece jasličkog uzrasta u mjesečnom iznosu od 800,00 kuna po 

djetetu. 

 

                                             Članak 4. 

Roditelji-korisnici usluga, čija djeca koriste redoviti program predškolskog 

odgoja u predškolskim ustanovama na području drugih jedinica lokalne samouprave, 

ostvaruju pravo na korištenje sredstava Proračuna Općine Barban u iznosu razlike iznosa 

sudjelovanja roditelja u cijeni programa ustanove i utvrđene ekonomske cijene, ali ne 

više od iznosa koji Općina Barban osigurava sukladno članku 3. ove Odluke. 



 

                                                    Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenim novinama“ 

Općine Barban. 

 

 

 Klasa: 

Ur.broj: 

Barban, __veljače 2020.godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PRESJEDNIK: Aleksa Vale 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

1. PRAVNI OSNOV: 

Članak 48. Zakona o predškoloskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 

94/13, 98/19) 

 

2. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE: 

Razlog donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju 

Proračuna Općine Barban  u cijeni koštanja programa predškolskog odgoja u 

ustanovama drugih osnivača je da se omogući subvencioniranje programa predškolskog 

odgoja i djeci koja 2 godine navrše unutar pedagoške godine u kojoj su stekli pravo 

upisa. 

 

 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU IZMJENE 

I DOPUNE ODLUKE: 

Za provedbu izmjena i dopuna Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 

o sudjelovanju Proračuna Općine Barban  u cijeni koštanja programa 

predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača financijska sredstva neće biti 

potrebna. 


