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PROGRAM 
javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2018. godinu 

 

Članak 1. 
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u predškolskom odgoju i 

obrazovanju i visina sredstava koja se u 2018. godini osiguravaju u Proračunu Općine 
Marčana za njihovo ostvarenje. 

Ovim Program utvrđuje se i plan mreže dječjih vrtića za 2018. godinu na 
području Općine Marčana, te potrebe u predškolskom odgoju koje se ostvaruju izvan 
područja Općine Marčana. 

 
Članak 2. 

  Javne potrebe u predškolskom odgoju proizlaze iz potreba i interesa građana 
s prebivalištem na području Općine Marčana, te se njihovo ostvarenje osigurava: 

- kroz rad Dječjeg vrtića "Vrtuljak Marčana”, čiji je osnivač Općina 
Marčana, 
- putem dječjih vrtića u Gradu Puli, Gradu Vodnjanu i na području drugih 
jedinica lokalne samouprave čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, 
- putem privatnih dječjih vrtića na području Općine Marčana i drugih 
jedinica lokalne samouprave. 

U okviru ovog Programa provodit će  se u razdoblju siječanj – svibanj 2018. 
godine i program predškole za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, 
kako za djecu koja su polaznici dječjega vrtića, tako i za djecu te dobi koja nisu 
polaznici dječjega vrtića. 

Program predškole za djecu iz prethodnog stavka, koja su polaznici dječjega 
vrtića, provode dječji vrti ći koje oni polaze.  

Program predškole za djecu iz stavka 2. ovoga članka prethodnog stavka, koja 
nisu polaznici dječjega vrtića, provodi se u prvom redu u najbližem dječjem vrtiću 
njihovom integracijom u program predškole koji provodi taj dječji vrti ć.  

Ukoliko zbog većeg broja takvih polaznika u odnosu na kapacitet dječjih 
vrtića ne bi bilo moguće mogućnosti program predškole organizirati kroz integrirani 
program, program predškole organizirat će se za tu djecu van redovnog vrtičkog 
programa pri Dječjem vrtiću "Vrtuljak Marčana”. 

Ukupna sredstva koja se za ostvarivanje ovog programa  javnih potreba  treba 
osigurati u Proračunu Općine Marčana za 2018. godinu iznose 2.958.690,00 kuna. 

   

Članak 3. 
Dječji vrti ć "Vrtuljak Marčana” provodi za djecu s područja Općine Marčana 

organizirani predškolski odgoj kroz ostvarivanje 10-satnog i 6-satnog primarnog 
programa za djecu vrtičke i jasličke dobi u tri skupine - ukupno do 69 djece u 
objektima u naselju Marčana  i Rakalj, a po potrebi i prema interesu roditelja 
polaznika i kraće programe za koje ima verifikaciju Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa.  

Dječji vrti ć "Vrtuljak Marčana” provodi  i program predškole u sklopu 
redovnog programa,  te po potrebi, za djecu koja nisu polaznici dječjega vrtića i van 
svog redovnog vrtičkog programa, s time da se u okviru planiranih  sredstava za tu 
ustanovu osiguravaju sredstva za nabavu  potrebnog materijala za provođenje 
predškole. 
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Za utvrđeni opseg djelatnosti sredstva za zaposlene, za materijalne i druge 

troškove,  nabavku opreme i pomagala te druge troškove tekućeg funkcioniranja 
Dječjeg vrtića "Vrtuljak Marčana” osiguravaju se  u Proračunu Općine Marčana iz 
tekućih prihoda proračuna  i od učešća roditelja djece. 

Učešće roditelja djece za primarne programe iznosi 30,00 kuna dnevno za 10-
satni program i 21,00 kuna dnevno za 6-satni program, s time da se ono za vrijeme 
kolektivnog godišnjeg odmora djelatnika Dječjeg vrtića "Vrtuljak Marčana”  
umanjuje za 70% (ljetni i zimski dio kolektivnog godišnjeg odmora), odnosno za 
100% ukoliko je dijete u to vrijeme smješteno u drugoj predškolskoj ustanovi. Učešće 
roditelja djece za kraće programe utvrđuje se prije početka programa sukladno 
troškovima tih programa. 

Za svaki dan odsustvovanja djeteta, koje je najavljeno dan unaprijed, učešće 
roditelja iz prethodnog stavka umanjuje se za 30%, a za odsustvovanje djeteta koje 
traje dulje od tri dana, umanjuje se za 40%. Za odsustvovanje djeteta iz Dječjeg vrtića 
"Vrtuljak Marčana” u trajanju  dužem od 21 radnog dana tijekom jedne pedagoške 
godine, roditelji moraju za nastavak korištenja umanjenja iz ovog stavka dokazati 
opravdanost razloga odsustvovanja djeteta (bolest ili drugi opravdani razlog). 
Umanjenje iz ovog stavka ne odnosi se na  vrijeme ljetnog i zimskog dijela 
kolektivnog godišnjeg odmora. 

Roditelji uplaćuju učešće do 18-tog u mjesecu za protekli mjesec na žiro račun 
Općine Marčana “ , a temeljem obračuna tog predškolske ustanove. 

Planirana sredstva za rad  Dječjeg vrtića "Vrtuljak Marčana” za 2018. godinu 
iznose od 1.663.690,00 kuna, u sklopu čega se osiguravaju  i sredstva u visini od 
20.000,00 kuna za troškove božićnog darivanja predškolske djece (240 djece) koje će 
se realizirati putem Dječjeg vrtića "Vrtuljak Marčana”, kao i potrebna sredstva za 
provedbu programa predškole. 

Općina Marčana će uz doznaku novčanih sredstava iz stavka 5. ovog članka 
podmirivati i nužne troškove i izdatke struje, vode i grijanja, te troškove 
investicijskog održavanja objekata u kojima posluje Dječji vrti ć "Vrtuljak Marčana” u 
Marčani i Raklju.  

Odredbe  članka 7. stavka 2. ovoga Programa na odgovarajući se način 
primjenjuju i na učešće roditelja u financiranju programa Dječjeg vrtića "Vrtuljak 
Marčana”. 

Članak 4. 
U Proračunu Općine Marčana osiguravaju se sredstva za sufinanciranje 

troškova uključivanja djece s prebivalištem na području Općine Marčana čiji oba 
roditelja imaju prebivalište na području Općine Marčana u predškolske ustanove u 
Gradu Puli, Gradu Vodnjanu i drugim jedinicama lokalne samouprave čiji su osnivači 
druge jedinice lokalne samouprave i to u visini ekonomske cijene programa umanjene 
za troškove učešća roditelja djece za predškolske ustanove, sve sukladno aktima tih 
jedinica lokalne samouprave. 

Sredstva za ovu namjenu, bez sredstava za program predškole,  planiraju se u 
ukupnoj visini od 140.000,00 kuna. 

 
Članak 5. 

U Proračunu Općine Marčana osiguravaju se sredstva za sufinanciranje 
troškova uklju čivanja djece s prebivalištem na području Općine Marčana čija 
oba  roditelja imaju također prebivalište na području Općine Marčana  u 
privatne jaslice i  
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dječje vrti će na području Općine Marčana i drugih jedinica lokalne samouprave, 
i to u iznosu: 

- od  980,00 kuna mjesečno za djecu vrtičke dobi, 
- od 1.140,00 kuna mjesečno za djecu  jasličke dobi. 
Za ostvarivanje 6-satnog programa vrtića i jaslica osiguravaju se iz 

Proračuna sredstva u visini od: 
a. 700,00 kuna mjesečno za djecu vrtičke dobi, 
b. 800,00 kuna mjesečno za djecu  jasličke dobi. 
Dječji vrti ći iz ovog članka ne smiju roditeljima djece s područja Općine 

Mar čana naplaćivati učešće u snošenju troškova u višem iznosu do onog koji se 
naplaćuje roditeljima s područja jedinice lokalne samouprave u kojoj obavljaju 
djelatnost.  

Sredstva za ovu namjenu, bez sredstava za program predškole,  planiraju se u 
ukupnoj visini od 1.150.000,00 kuna. 

Članak 6. 
U Proračunu Općine Marčana osiguravaju se sredstva za financiranje 

predškole u predškolskim ustanovama u Gradu Puli, Gradu Vodnjanu i drugim 
jedinicama lokalne samouprave čiji su osnivači druge jedinice lokalne samouprave, te 
u   privatnim dječjim vrtićima na području Općine Marčana i drugim jedinicama 
lokalne samouprave  u iznosu od 20,00 kuna mjesečno po djetetu, za djecu koja nisu 
polaznici  vrtića, a integrirani su u redovni program predškole  160,00 kuna mjesečno 
po djetetu. 

Sredstva za  namjenu iz stavka 1. ovoga članka  planiraju se u ukupnoj visini 
od 5.000,00 kuna. 

Članak 7. 
O davanju odobrenja za sufinanciranje iz članka 4. i 5.  ovog članka u svakom 

pojedinačnom slučaju na zamolbu roditelja odlučuje Načelnik Općine Marčana, 
uzimajući u prvom redu u obzir opravdanost interesa roditelja i djece te popunjenost 
kapaciteta Dječjeg vrtića "Vrtuljak Marčana”. 

U slučaju da samo jedan od roditelja djeteta i dijete iz ovoga članka imaju 
prebivalište na području Općine Marčana, a drugi roditelj ima prebivalište na 
području druge jedinice lokalne samouprave, sufinanciranje Općine Marčana 
umanjuje se za 30 posto. Odredbe ovog stavka ne primjenjuju se u slučaju da samo 
jedan roditelj skrbi o djetetu (drugi roditelj umro, proglašen umrlim, lišen roditeljske 
skrbi, lišen potpuno poslovne sposobnosti, djelomice lišen poslovne sposobnosti u 
odnosu na roditeljsku skrb ili je spriječen)  ili roditelji ne žive u obiteljskoj zajednici 
(dijete rođeno izvan braka, brak razveden ili poništen i sl.) ako taj roditelj od tome 
podnese odgovarajuće dokaze.   

Odobrenje za sufinanciranje iz ovog članka  daje se najduže za razdoblje jedne 
pedagoške godine. 

Članak 8. 
Sa predškolskim ustanovama iz članka 4. i članka 5. ovoga Programa sklapaju 

se  prije davanja odobrenja za sufinanciranje pojedinog djeteta ugovori o 
sufinanciranju pružanja usluga predškolskog odgoja, naobrazbe i skrbi kojima se 
sukladno odredbama ovoga Programa i propisima o financijskom upravljanju i 
kontrolama određuju visina sufinanciranja po djetetu, visina učešća roditelja, rokovi 
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Članak 9. 
Djeca roditelja s prebivalištem izvan Općine Marčana mogu se upisati u  

Dječji vrti ć „Vrtuljak Marčana” ako nakon upisa djece s područja Općine Marčana 
ima slobodnih mjesta, te ukoliko se roditelj obveže da će snositi punu ekonomsku 
cijenu programa odnosno ukoliko umjesto roditelja jedinica lokalne samouprave na 
području koje roditelj djeteta ima prebivalište preuzme obvezu snošenja razlike 
između redovnog učešća roditelja i ekonomske cijene programa, koji iznosi: 

- 980,00 kuna mjesečno za djecu  vrtićke dobi koja polaze 10-satni program, 
- 700,00 kuna mjesečno za djecu  vrtičke dobi koja polaze 6-satni program, 
-1.140,00 kuna mjesečno za djecu  jasličke dobi koja polaze 10-satni program, 
- 800,00 kuna mjesečno za djecu  jasličke dobi koja polaze 6-satni program. 

Članak 10. 
U slučaju da pojedina predškolska ustanova iz članka 7. ovoga Programa  ne 

sklopi ugovor o sufinanciranju, sufinanciranje djece koja polaze programe te 
predškolske ustanove prestaje istekom vremena na koje je pojedinačno odobrenje za 
sufinanciranje dano (istek pedagoške godine). 

Članak 11. 
Ovaj Program objavit će se u  „Službenim novinama Općine Marčana”, a 

stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine. 
 

Klasa: 402-08/17-01/12 
Urbroj: 2168/05-01-17-03 
Marčana, 22. prosinca 2017. 
 

                                                       OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE MAR ČANA  
                                                                                                      PREDSJEDNIK 
                                                                                                        Denis Diković,v.r. 

                                  ________________________________________ 
 

Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 
150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15.) i članka 36. točke 5. Statuta 
Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13. i 4/13 - 
pročišćeni tekst),  Općinsko vijeće Općine Marčana je na sjednici održanoj 22. 
prosinca 2017. godine, donijelo 

 
PROGRAM  

javnih potreba u  školstvu za 2018. godinu 

Članak 1. 
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u  školstvu iznad razine potreba 

koje osigurava osnivač i visina sredstava koja se u 2018. godini osiguravaju u 
Proračunu Općine Marčana za njihovo ostvarenje. 

Članak 2. 


