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

novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 24. Statuta Općine Barban (“Službene 

novine Općine Barban” br. 22/13, 12/18 i 60/21), Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici 

održanoj dana 2. prosinca 2021. godine, donosi 

 

O D L U K U  

o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja  

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos kojim Općina Barban sufinancira program predškolskog 

odgoja u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić „Tratinčica“, čiji je osnivač Općina Barban. 

 

Članak 2. 

Mjesečna subvencija Općine Barban u sufinanciranju programa predškolskog odgoja u ustanovi 

kojoj je osnivač iznosi: 

− za redoviti cjelodnevni 10-satni program 1.200,00 kn po djetetu, 

− za redoviti poludnevni 6-satni program 720,00 kn po djetetu. 

 

Članak 3. 

Mjesečna subvencija roditelja-korisnika usluga u cijeni redovitih programa Dječjeg vrtića 

„Tratinčica“ iznosi: 

− za redoviti cjelodnevni 10-satni program 600,00 kn po djetetu, 

− za redoviti poludnevni 6-satni program 360,00 kn po djetetu. 

Mjesečna subvencija iz stavka 1. ovog članka za vrijeme korištenja godišnjeg odmora u trajanju 

do 20 dana neprekidno u jednog pedagoškoj godini iznosi 50 %. 

 

Članak 4. 

Iznimno, u slučaju samoizolacije cijele skupine ili dječjeg vrtića u cijelosti, utvrđuje se dnevna 

subvencija roditelja-korisnika usluga u cijeni redovitih programa Dječjeg vrtića „Tratinčica“ 

prema broju ostvarenih i neostvarenih radnih dana u tom mjesecu. 

Dnevna subvencija roditelja-korisnika usluga u cijeni redovitih programa Dječjeg vrtića 

„Tratinčica“ tijekom samoizolacije cijele skupine ili dječjeg vrtića u cijelosti, određuje se u  

sljedećim iznosima:  

− za redoviti cjelodnevni 10-satni program 15,00 kn po djetetu,  

− za redoviti poludnevni 6-satni program 9,00 kn po djetetu. 

Dnevna subvencija roditelja-korisnika usluga u sufinanciranju programa predškolskog  odgoja 

za ostvarene radne dane u odnosnom mjesecu, prije ili nakon samoizolacije cijele skupine ili 

dječjeg vrtića u cijelosti, određuje se u sljedećim iznosima:  

− za redoviti cjelodnevni 10-satni program 30,00 kn po djetetu,  

− za redoviti poludnevni 6-satni program 18,00 kn po djetetu. 

 

Članak 5. 

Olakšice u plaćanju redovitog programa imaju roditelji djece s prebivalištem na području 

Općine Barban sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Barban 

a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine. 



KLASA:  

URBROJ:  

Barban, 2. prosinca 2021. godine 
 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić 

  



O B R A Z L O Ž E N J E  

 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 

Pravni temelj za donošenje ovog Akta sadržan je u stavku 4. članka 48. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 24. Statuta 

Općine Barban („Službene novine Općine Barban” broj 22/13, 12/18 i 60/21). 
 

 

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 

Člankom 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju utvrđena je obveza osnivača 

predškolske ustanove da istoj osigura sredstva za rad, dok je člankom 42. Državnog pedagoškog 

standarda predškolskog odgoja i naobrazbe utvrđeno koji su to troškovi smještaja djece u 

dječjim vrtićima koji predstavljaju parametre za utvrđivanje cijene smještaja koju snose 

osnivači ustanove i roditelji djece koja polaze vrtić. 

Sukladno navedenom, u okviru osiguranih financijskih sredstava u Proračunu Općine Barban 

utvrđeni su minimalni iznosi sufinanciranja programa predškolskog odgoja u predškolskoj 

ustanovi koje osigurava Općina Barban te iznosi sufinanciranja koje osiguravanju roditelji-

korisnici.  

 

 

III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA 

Sredstva za provedbu akta osigurat će se u Proračunu Općine Barban za 2022. godinu.  


