Temeljem članka 48. Zakona o predškoskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine»
RH br. 10/97.) i članka 36. Statuta Grada Pule (Službene novine» Grada Pule br. 09/06pročišćeni tekst i 14/07), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana 18. veljače
2008. godine, donosi

ODLUKU
o mjerilima i kriterijima za financiranje redovitih programa
u predškolskim ustanovama kojih je osnivač Grad Pula

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuju se mjerila i kriteriji za financiranje redovitih programa koji
se provode u predškolskim ustanovama kojih je osnivač Grad Pula.

Članak 2.
Grad Pula osigurava u Proračunu financijska sredstva najmanje u visini:
- za redoviti cjelodnevni 10-satni program –1.085,00 kn
- za redoviti poludnevni 6-satni program - 810,00 kn.
Primjenom ove Odluke, sufinancirat će se djeca čiji roditelji imaju prebivalište na
području Grada Pule.
Poludnevni se program ustrojava samo ako su zadovoljene sve potrebe djece iz
prioritetnih kategorija za osvarivanjem 10-satnog programa.

Članak 3.
Sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u cijeni redovitih programa obračunava se na
osnovi 21 radnog dana, te iznosi:
- za redoviti cjelodnevni 10-satni program 28,50 kn dnevno ili 598,50 kn mjesečno,
- za redoviti poludnevni 6-satni program 14,50 kn dnevno ili 304,50 kn mjesečno.
Cijena za poludnevni program može se primijeniti samo ako je organizirana posebna
odgojna skupina, dok se za poludnevni boravak u odgojnoj skupini cjelodnevnog boravka
primjenjuje cijena cjelodnevnog boravka.
Roditelj-korisnik usluga koji nema prebivalište na području Grada Pule kao i roditeljkorisnik koji je strani državljanin, plaća punu mjesečnu cijenu usluga.
Roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na području drugih jedinica lokalne
samouprave, sudjeluje u cijeni usluga u iznosu razlike izmeñu cijene koju podmiruje
predmetna jednica sukladno odluci njezinog predstavničkog tijela i ukupne cijene koštanja
redovitog programa.

Članak 4.
Olakšice u plaćanju redovitog programa imaju roditelji djece s prebivalištem na
području Grada Pule za:
- drugo dijete iste obitelji u redovitom programu – plaća 80% od iznosa sudjelovanja
u cijeni programa,
- treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu – oslobaña se obveze
sudjelovanja u cijeni programa,
- za dane opravdanog odsustva – preko 22 dana tijekom pedagoške godine, plaća se
75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrñuju predškolske ustanove na
temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji.

Članak 5.
Predškolske ustanove s roditeljima – korisnicima usluga sklapaju ugovor o
ostvarivanju programa, u pravilu za razdoblje od 01. rujna do polaska djeteta u osnovnu
školu.
Prilikom upisa djeteta, roditelj je dužan predškolskoj ustanovi uplatiti beskamatni
predujam u visini iznosa sudjelovanja u punoj mjesečnoj cijeni usluge.
Uplaćeni predujam obračunava se zadnjim obračunom sudjelovanja roditelja prilikom
ispisa djeteta iz predškolske ustanove.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. ožujka 2008.
godine i objavljuje u «Službenim novinama» Grada Pule.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o ekonomskoj cijeni
koštanja programa predškolskog odgoja i sudjelovanju roditelja u cijeni za predškolske
ustanove u vlasništvu Grada, koja je donijeta na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule od 05.
prosinca 2006. godine, Klasa: 021-05/06-01/196; Urbroj: 2168/01-01-03-06-4.
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