Na temelju članka 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne Novine“ br.
10/97, 107/07, 94/13) i članka 13. Statuta Općine Medulin („Službene Novine Općine
Medulin“ br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj 14. sjednici održanoj dana 23.
prosinca 2014. godine, donijelo je slijedeću:
ODLUKU
o sufinanciranju predškolskih ustanova
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos kojim Općina Medulin sufinancira program predškolskog
odgoja:
- u ustanovama kojih je osnivač Općina Medulin (u daljnjem tekstu: DV Medulin)
- u ustanovama drugih osnivača.
I. Sufinanciranje u ustanovama kojih je osnivač Općina Medulin
Članak 2.
Mjesečna subvencija Općine Medulin u sufinanciranju programa predškolskog odgoja u DV
Medulin iznosi razliku od subvencije roditelja do ukupne ekonomske cijene koštanja vrtića.
DV Medulin je obvezan utvrditi, sukladno čl. 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi,
ukupnu cijenu koštanja svojih programa te pismenim putem izvijestiti Upravni odjel za opće
poslove i društvene djelatnosti Općine Medulin do 15. rujna tekuće godine.
Članak 3.
Mjesečna subvencija roditelja - korisnika usluga u sufinanciranju programa predškolskog
odgoja u ustanovama kojih je osnivač Općina Medulin za:
-

redoviti cjelodnevni 10-satni program iznosi 650,00 kn mjesečno,
redoviti poludnevni 6-satni program, iznosi 342,00 kn mjesečno,
redoviti cjelodnevni 10-satni program obogaćen engleskim jezikom iznosi 850,00 kn
mjesečno,
redoviti poludnevni 6-satni program obogaćen engleskim jezikom iznosi 542,00 kn
mjesečno,

neovisno o broju dana provedenih u vrtiću. (opravdano, neopravdano, bolest i dr.).
Odredbe o mjesečnoj subvenciji iz stavaka 1. ovog članka primjenjive su i za ustanove
drugih osnivača na području Općine Medulin.
Članak 4.
U slučaju odsutnosti djeteta iz vrtića zbog korištenja godišnjih odmora, pravo na mjesečnu
subvenciju umanjenu za 50%, max. 22 dana u pedagoškoj godini, ostvaruje jedino roditelj
- korisnik usluge redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa.
II. Sufinanciranje u ustanovama drugih osnivača
Članak 5.
Roditelji koji temeljem provedenog jedinstvenog upisa u dječje vrtiće ili tijekom pedagoške
godine temeljem zahtjeva, ostvare najmanje 10 bodova a ne budu upisani u ustanovu kojih je
osnivač Općina Medulin, imaju pravo na mjesečnu subvenciju u ustanovama drugih osnivača
po iznosima kako slijedi:

Boravak djeteta u:

Za predškolske
ustanove osnivača sa
sjedištem
na području općine
Medulin

Za predškolske
ustanove osnivača sa
sjedištem izvan
područja općine
Medulin

Za predškolske
ustanove
u vlasništvu
Grada Pule
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10-satnom programu
djece vrtićkog
uzrasta
6-satnom programu
djece vrtićkog
uzrasta
Program jasličkog
uzrasta

1.168,00 kn

760,00 kn

1.168,00 kn

600,00 kn

490,00 kn

/

1.168,00 kn

1.070,00 kn

1.168,00 kn

Razliku do visine ekonomske cijene smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi snosi roditelj.
Mjesečna subvencija se ostvaruje uplatom na žiro račun predškolske ustanove s kojom
korisnik usluge potpiše ugovor.
Članak 6.
Za djecu roditelja koji imaju prebivalište na području Općine Medulin, Općina Medulin
sufinancirati će smještaj u predškolskim ustanovama iz čl.5. ove Odluke na način da se
prioritetno sufinancira smještaj u predškolskim ustanovama osnivača sa sjedištem na
području Općine Medulin.
Ukoliko su kapaciteti predškolskih ustanova iz prethodne točke ovog članka popunjeni,
sufinancirat će se smještaj u predškolskim ustanovama osnivača sa sjedištem na području
drugih jedinica lokalne samouprave.
Načelnik može odobriti sufinanciranje u drugim ustanovama za pojedinu pedagošku godinu
iz posebno opravdanih razloga.
Članak 7.
Roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na području drugih jedinica lokalne samouprave
plaća punu mjesečnu cijenu programa.
Ukoliko jedinica lokalne samouprave sufinancira mjesečnu subvenciju boravka djeteta u
vrtiću, roditelj je dužan plaćati razliku od sufinanciranog iznos od strane jedinice lokalne
samouprave do ekonomske cijene koštanja vrtića.
Članak 8.
Olakšice u plaćanju redovitog programa imaju roditelji djece s prebivalištem na području
Općine Medulin sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine Medulin i Socijalnom programu
Općine Medulin za tekuću godinu.
Članak 9.
Planirani obuhvat djece Općina Medulin programima predškolskog odgoja određuje se
Planom mreže za pedagošku godinu.
Članak 10.
Mjesečna subvencija Općine Medulin izvršavat će se ovisno o raspoloživim sredstvima
Proračuna Općine Medulin.
Članak 11.
Ukoliko dođe do promjena u društvenim kretanjima, uvest će se dodatni socijalni kriteriji.
Članak 12.
Da bi se ostvarilo pravo na učešće Proračuna Općine Medulin u cijeni koštanja programa
predškolskog odgoja predškolska ustanova treba na početku pedagoške godine dostaviti
Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Općine Medulin slijedeće:
- Spisak upisane djece sa područja Općine Medulin za tekuću pedagošku godinu
- Preslik zahtjeva za upis ili ugovora s roditeljima za svako upisano dijete
- Preslik osobne iskaznice roditelja za svako upisano dijete.
Na temelju dobivene dokumentacije Općinski načelnik će na temelju kriterija iz čl. 5. ove
Odluke na početku svake pedagoške godine donijeti Odluku o broju djece za svaku pojedinu
ustanovu za koju je dozvoljeno sufinanciranje za tekuću pedagošku godinu.
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Za svaku promjenu u toku godine potrebno je dostaviti dokumentaciju iz stavka I. ovog
članka.
Ukoliko se promjenom u toku godine povećava broj sufinancirane djece u odnosu na broj
djece koji je Načelnik odobrio na početku pedagoške godine, u svakom pojedinačnom
slučaju potrebno je pribaviti posebno odobrenje Općinskog načelnika za sufinanciranje.
Članak 13.
Učešće Proračuna Općine Medulin u cijeni koštanja programa predškolskog odgoja
predškolskoj ustanovi priznaje se mjesečno, na temelju zaprimljenih računa kojima prileži
evidencijski list boravka djece na način da se za svako upisano dijete koje redovno pohađa
predškolsku ustanovu priznaje mjesečni iznos, bez obzira da li je dijete bilo stalno prisutno ili
je bilo odsutno zbog opravdanih razloga (bolest, godišnji odmor roditelja.
Članak 14.
Osnivači predškolskih ustanova obvezni su utvrditi, sukladno čl. 48. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi, ukupnu cijenu koštanja svojih programa i o tome izvijestiti pismenim
putem Upravni odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Općine Medulin, u roku od 15
dana od dospijeća pismene obavijesti da će se njihovi programi sufinancirati na način kako je
to predviđeno ovom Odlukom.
Osnivači predškolskih ustanova obvezuju se u Ugovor o korištenju usluga, koji zaključuju s
roditeljima-korisnicima usluga vrtića, unijeti odredbu o ukupnoj cijeni koštanja pojedinih
programa te sudjelovanju roditelja u toj cijeni.
Osnivači predškolskih ustanova, obvezuju se utvrditi kriterije pod kojima se učešće roditelja
umanjuje, za slučaj opravdane i neopravdane odsutnosti djeteta, te isto, kao element, unijeti
u Ugovor o korištenju usluga.
Članak 15.
Jednom u toku pedagoške godine Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti
izvršit će nadzor u svim pedagoškim ustanovama koje sufinancira i o tome će sastaviti
zapisnik. U slučaju pronalaženja nepravilnosti za utvrđenu više fakturiranu vrijednost
umanjivat će se uplate po slijedećim računima ili izdati terećenje za isto.
Članak 16.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju predškolskih
ustanova, pročišćeni tekst, KLASA: 021-05/14-01/0004, URBROJ: 2168/02-02/3-14-36 od
dana 06.08.2014. godine
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine
Medulin", a primjenjuje se od 01.siječnja 2015. godine

KLASA:021-05/14-01/0008
URBROJ:2168/02-02/3-14-22
Medulin, 23.12.2014.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Zamjenica predsjednika
Divna radolović Rosanda
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