
Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 

10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine 

Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22) Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici 

održanoj dana 5. rujna 2022. godine donosi   

 

ODLUKU  

o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača 

 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti, iznos i postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje 

programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača registriranim za 

obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako 

na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

 

Članak 2. 

Dječji vrtići drugih osnivača, u smislu ove Odluke, su dječji vrtići koje su osnovale: 

− Republika Hrvatska, 

− jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

− vjerske zajednice, 

− druge pravne i fizičke osobe. 

 

Članak 3.  

Pravo na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača 

ostvaruje se za djecu u dobi od navršenih šest (6) mjeseci života do navršene dvije (2) godine 

života.  

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, pravo na sufinanciranje programa predškolskog 

odgoja u ustanovama drugih osnivača ostvaruje se ukoliko dijete nakon provedenog upisnog 

postupka u dječjem vrtiću kojem je osnivač Općina nije moguće upisati u isti te je stavljeno 

na Listu čekanja. 

 

Članak 4. 

Pravo na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača može 

se ostvariti za dijete iz članka 3. ove Odluke podnošenjem pismenog Zahtjeva od strane 

roditelja Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti (u nastavku: 

Odjel). Uz Zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija: 

− dokaz o prebivalištu/stalnom boravištu na području Općine za dijete i roditelje, 

− dokaz o zaposlenju oba roditelja, 

− preslika ugovora sklopljenog između dječjeg vrtića i roditelja – korisnika usluge, 

− potvrdu o neuspješnom upisu djeteta u dječji vrtić čiji je osnivač Općina. 

Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti ispunjeni kumulativno.  



Pravo na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača 

ostvaruje se temeljem pismene suglasnosti o sufinanciranju izdane od Odjela.  

 

Članak 5. 

Općina će sufinancirati program predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača kako 

slijedi: 

− redoviti cjelodnevni 10-satni program 1.000,00 kn po djetetu, 

− redoviti poludnevni 6-satni program 600,00 kn po djetetu. 

Sredstva iz stavka 1. ovog članka Općina će uplaćivati na račun dječjeg vrtića koji je dužan 

dostaviti Odjelu evidenciju prisutnosti djece, preslike izdanih računa roditeljima i račun za 

pruženu uslugu jednom mjesečno, do desetog u mjesecu za protekli mjesec. 

     

Članak 6. 

Odjel 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 programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača, a roditelj o 

tome nije pisanim putem obavijestio Odjel iako je to bio dužan učiniti, Odjel će ukinuti  

sufinanciranje a roditelj je dužan izvršiti povrat iznosa sufinanciranja za period počevši od 

nastanka promjene činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti 

programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača. 

 

Članak 7. 

Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelja djeteta na odgovarajući način se primjenjuje i 

na osobu koja se na temelju odluke nadležnog tijela skrbi o djetetu ili kojoj je dijete povjereno 

na čuvanje.  

 

Članak 8. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sudjelovanju Proračuna Općine 

Barban u cijeni koštanja programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača 

(„Službene novine Općine Barban“ broj 4/09, 44/20 i 2/21). 

 

Članak 9. 

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

Barban“. 

 

 

KLASA: 601-01/22-01/14 

URBROJ: 2163-12-02-22-1 

Barban, 5. rujna 2022. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

I. PRAVNI TEMELJI ZA DONOŠENJE AKTA 

Pravni temelji za donošenje Akta sadržani su u članku 49. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)  i članku 24. Statuta 

Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22). 

  

 

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA  

Ovim Aktom predlaže se da Općina Barban sufinancira program predškolskog odgoja u 

ustanovama drugih osnivača za djecu u dobi od navršenih 6 mjeseci života do navršene 2 

godine života i iznimno, ukoliko dijete nakon provedenog upisnog postupka u dječjem vrtiću 

kojem je osnivač Općina nije moguće upisati u isti te je stavljeno na Listu čekanja. Iznos 

sufinanciranja za redoviti cjelodnevni 10-satni program povećava se s 800,00 kn na 1.000,00 

kn po djetetu. 

Također, uvodi se sufinanciranje redovitog poludnevnog 6-satnog programa u iznosu od 

600,00 kn po djetetu. 

Zahtjevi za izdavanje suglasnosti za sufinanciranje programa predškolskog odgoja u 

ustanovama drugih osnivača podnose se Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i 

društvene djelatnosti Općine Barban, a uz zahtjev se prilaže dokumentacija navedena u članku 

4. prijedloga Akta kojom se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta za ostvarivanje prava. 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 

85/15 i 69/22), u razdoblju od 26. srpnja 2022. godine do 25. kolovoza 2022. godine 

provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog ovog Akta. Izvješće o 

provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću priloženo je uz prijedlog Akta. 

Obzirom na prednje navedeno predlaže se donošenje Odluke o sufinanciranju programa 

predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača. 

 

 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  

Za provedbu ovog Akta osigurana su sredstva u Proračunu Općine Barban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

JAVNOŠĆU 

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju 

programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača 

Internetska stranica na kojoj je objavljeno savjetovanje: www.barban.hr 

Vrijeme trajanja savjetovanja: 26.07.2022. – 25.08.2022. 

 

Naziv tijela koje provodi savjetovanje: Općina Barban, Upravni odjel za financije, 

gospodarstvo i društvene djelatnosti 

 

Cilj i glavne teme 

Savjetovanja: 

 

Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od 

zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih u Nacrtu prijedloga 

Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u ustanovama 

drugih osnivača 

 

Redni 

broj 

Naziv dionika 

(pojedinac, 

organizacija, 

institucija) 

Članak na 

koji se 

odnosi 

primjedba/ 

prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga 

Prihvaćanje/ 

neprihvaćanje 

primjedbe ili 

prijedloga 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

Zaključne napomene: U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna 

primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju 

programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača 

 

Troškovi savjetovanja: Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske 

troškove 

Datum Izvješća: 26.08.2022. 

 

 

 

 


