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22. 
 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica  (Službene 
novine Općine Kaštelir-Labinci 02/09, 02/13, 01/21 i 03/22), na sjednici Općinskog vijeća 
Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica  održanoj dana 14. rujan 2022. godine, 
donosi slijedeću 

O D L U K U 
o sufinanciranju troškova za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava i 

ostalog školskog pribora  
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, postupak i način ostvarivanja prava na sufinanciranje 
troškova za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora za 
osnovnu školu za učenike sa prebivalištem na području Općine Kaštelir-Labinci. 
 

Članak 2. 
Pod dopunskim i pomoćnim nastavnim sredstvima podrazumjevaju se radne bilježnice, zbirke 
zadataka, kutije za tehnički, likovna mapa, atlasi, i udžbenici izbornih predmeta, a pod ostalim 
školskim priborom podrazumijevaju se bilježnice za pisanje, školske torbe, pernice, pribor za 
pisanje, likovni pribor, geometrijski pribor, kalkulatori, omoti, oprema za tjelesni odgoj i obuća. 

 
Članak 3. 

Uvjeti za ostvarenje prava na sufinanciranje troškova za nabavu dopunskih i pomoćnih 
nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora su: 

- prebivalište na području Općine Kaštelir-Labinci – Castelliere – S. Domenica 
- pohađanje osnovne škole 
- da na dan podnošenja pisanog zahtjeva ili zamolbe roditelji ili staratelji učenika nemaju 

dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Općini Kaštelir-Labinci – Castelliere – 
S.Domenica 

- da ne ostvaruju pravo financiranja ili sufinanciranja s neke druge osnove propisane 
zakonskim odredbama 
 

Članak 4. 
Učenici koji ispunjavaju uvjete iz Članka 3. ove Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje 
troškova nabave dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora u iznosu 
maksimalno: 

- 200,00 kuna za učenike razredne nastave (1-4 razred), 
- 350,00 kuna za učenike predmetne nastave (5-8 razred), 

odnosno za koji iznos dostave odgovarajući račun. Račun može biti i veći, ali se odobravo 
maksimalno do iznosa propisanih u ovom članku. 

 
Članak 5. 

Pravo na sufinanciranje troškova ostvaruje se podnošenjem pisane zamolbe Općini Kaštelir-
Labinci – Castelliere – S.Domenica, uz prilaganje slijedeće dokumentacije: 

- Preslik osobne iskaznice i OIB roditelja koji podnosi zamolbu i na čiji račun će se 
izvršiti uplata, 

- Preslik IBAN računa roditelja na koji će se izvršiti isplata financijskih sredstava, 
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- Original račun za kupljena nastavna sredstva ili ostali školski pribor, 
- GDPR obrazac. 

Od podnositelja zamolbe može se zatražiti i dodatna dokumentacija kojom se dokazuju uvjeti i 
pravo sufinanciranja iz ove Odluke. 

Članak 6. 
Pravo na sufinanciranje troškova ostvaruje se donošenjem rješenja o isplati novčane pomoći od 
maksimalno propisanog iznosa iz članak 4. ove Odluke, što znači da račun može biti i veći od 
navedenog iznosa, ali se ostvaruje maksimalno propisani iznos iz članka 4. ove Odluke ili manji 
iznos temeljem ispostavljenog računa ili druge relevantne dokumentacije. 

 
Članak 7. 

Sredstva su osigurana su u Proračunu Općine Kaštelir-Labinci – Castelliere – S.Domenica na 
poziciji „Ostali nespomenuti rashodi“.  
 

Članak 8. 
Za provođenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Kaštelir-Labinci – 
Castelliere – S. Domenica. 

Članak 9. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju troškova za 
nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora (Službene 
novine Općine Kaštelir-Labinci broj 05/2021). 

 
Članak 10.  

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica“. 

 
 
Klasa:      602-04/22-01/15 
Ur. Broj:  2163-21-01-22-3 
Kaštelir-Castelliere,   14. rujan 2022. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI CASTELLIERE-S.DOMENICA 
 

 PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Ivan Legović v.r. 
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23. 
 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica  
(Službene novine Općine Kaštelir-Labinci 02/09, 02/13, 01/21 i 03/22), na sjednici Općinskog 
vijeća Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica  održanoj dana 14. rujan 2022. 
godine, donosi slijedeću 

O D L U K U 
o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja  

Općine Kaštelir-Labinci- Castelliere-S.Domenica u dječjim vrtićima drugih osnivača 
 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom utvrđuju se mjerila za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja u Općini 

Kaštelir-Labinci – Castelliere – S. Domenica i to mjerila za sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni 
programa Dječjih vrtića kojih nije osnivač Općina Kaštelir-Labinci – Castelliere – S. Domenica (u 
daljem tekstu: Dječji vrtić), a nije u redovnom upisnom roku ostvarilo pravo na upis u  program 
Dječjeg vrtića „RADOST“ Poreč-Parenzo. 

 
Članak 2. 

Javne potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja, a koje se financiraju djelomično ili potpuno 
iz sredstava Proračuna Općine Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica jesu: 

- redoviti programi njege, odgoja i naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece       
predškolske dobi, 

- asistente za djecu sa teškoćama,  
- program predškole i 
- ostali kraći programi. 
 

Članak 3. 
Sredstava za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja u Općini Kaštelir-

Labinci – Castelliere-S. Domenica osiguravaju se: 
- u Proračunu Općine Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica, 
- učešćem roditelja u ekonomskoj cijeni programa koje ostvaruju vrtići. 

 
 

Članak 4. 
Ekonomsku cijenu programa Dječjeg vrtića utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića. 

 
Članak 5. 

Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica sufinancira boravak djece s prebivalištem 
na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica  u dječjim   vrtićima drugih osnivača, 
ukoliko se ispune slijedeći uvjeti: 
- da se radi o djetetu predškolske dobi, a nije u redovnom upisnom roku ostvarilo pravo na upis 
u  program Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč-Parenzo, 
- da se radi o djetetu čija su oba roditelja, odnosno samohrani roditelj zaposlen/i ili imaju 
status  redovitog studenta, 
- da se radi o djetetu i najmanje jednom roditelju ili skrbniku koji imaju prebivalište na području Općine 

Kaštelir-Labinci – Castelliere-S.Domenica, 
- da se radi o djetetu koje je upisalo pohađanje programa u drugim vrtićima, koji svoju djelatnost 
obavljaju sukladno važećim zakonskim propisima kojima se uređuje predškolski odgoj i 
obrazovanje. 

Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ove Odluke dokazuje se dostavom slijedećih dokumenata: 
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- potvrda ili rješenje Dječjeg vrtića Radost kojima se utvrđuje da dijete nije ostvarilo pravo na upis 
u program u redovnom upisnom roku, 
- rodni list djeteta, 
- preslika osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu za roditelje i dijete, 
- potvrda o upisu u program predškolskog odgoja i obrazovanja dječjeg vrtića drugih osnivača. 

Visina sufinanciranja odredit će se Zaključkom Općinskog načelnika na početku svake 
pedagoške godine na temelju raspoloživih novčanih sredstava i broja molbi koje se u Općinu Kaštelir-
Labinci – Castelliere-S. Domenica podnesu do 01. kolovoza tekuće godine. 

Postupak priznavanja prava na sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 
dječjim vrtićima drugih osnivača provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Općine Kaštelir-Labinci 
– Castelliere-S. Domenica, na temelju zahtjeva roditelja. 

Nakon provedenog postupka i donošenja rješenja o priznavanju prava na sufinanciranje cijene 
programa predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim vrtićima, Općina Kaštelir-Labinci – 
Castelliere-S. Domenica će s drugim vrtićima sklopiti ugovore o sufinanciranju. 

 
Članak 6. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za financiranje 
djelatnosti predškolskog odgoja Općine Kaštelir-Labinci- Castelliere-S.Domenica u dječjim 
vrtićima drugih osnivača (Službene novine Općine Kaštelir-Labinci broj 05/2021). 

 
Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Općine Kaštelir-
Labinci – Castelliere-S. Domenica“. 

 
Klasa:      601-01/22-01/17 
Ur. Broj:  2163-21-01-22-3 
Kaštelir-Castelliere,   14. rujan 2022. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI CASTELLIERE-S.DOMENICA 
 

 PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Ivan Legović v.r. 
 

 


