
Broj 12– Stranica 964            SLUŽBENE NOVINE GRADA LABINA     29. rujan 2021. 

GRAD  LABIN  
                                

AKTI GRADONAČELNIKA 

 
59. 

Na temelju odredbi članka 4. st.3. Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u 

osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 62/19.), te članka 51. Statuta Grada Labina ("Službene novine 

Grada Labina", broj 09/09., 09/10. - lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19 – pročišćeni tekst, 2/20. 

i 1/21.), Gradonačelnik Grada Labina 28. rujna 2021. godine, donosi  

 

O D L U K U 

o kriterijima za uključivanje u produženi boravak, cijeni produženoga boravka te broju 

odgojno-obrazovnih skupina produženoga boravka u školama čiji je osnivač Grad Labin u 

školskoj godini 2021./2022. 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti i način organizacije i provedbe produženog boravka u 

osnovnim školama, a čiji je osnivač Grad Labin, za školsku godinu 2021./2022., a koje su u skladu 

s trenutno važećim preporukama za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 Ministarstva znanosti i 

obrazovanja Republike Hrvatske. 

 

Članak 2. 

Produženi boravak, sukladno prostornim i kadrovskim uvjetima, organizira se u školskoj 

godini 2021./2022. za učenike 1. i 2. razreda razredne nastave. 

Iznimno, škole koje imaju prostornih i kadrovskih uvjeta mogu organizirati produženi boravak 

u školskoj godini 2021./2022. i za 3. i 4. razrede razredne nastave, poštujući propisane 

epidemiološke mjere i preporuke. 

 

Članak 3. 

U osnovnim školama na području grada i čiji je osnivač Grad Labin u školskoj godini 

2021./2022. temeljem dostavljenih zahtjeva škola odobrava se formiranje ukupno 13 odgojno 

obrazovnih skupina i to u: 

- Osnovnoj školi Matije Vlačića: 5 odgojno obrazovnih skupina (4 u matičnoj školi, 1 u PŠ Rabac) 

- Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“ ukupno 8 odgojno obrazovnih skupina (2 u matičnoj školi, 3 u PŠ 

Kature, 2 u PŠ Vinež i 1 u PŠ Vozilići). 

Broj zaposlenih u produženom boravku po pojedinoj školi ne može biti veći od broja skupina 

definiranih ovom Odlukom. 
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Novozaposleni nastavnici zapošljavaju se na određeno vrijeme, s trajanjem ugovora o radu 

do posljednjeg dana nastavne godine, a sukladno Odluci o početku i završetku nastavne godine, 

broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. 

(„Narodne novine“ br. 45/2021.). 

 

Članak 4. 

Plaće za redovan rad za nastavnike u 12 skupina produženog boravka za školsku godinu 

2021./2022. osigurava Grad Labin u Proračunu za 2021. godinu te u planu Proračuna za 2022. 

godinu. 

Plaću za redovan rad nastavnika u jednoj skupini produženog boravka za školsku godinu 

2021./2022. (Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ – PŠ Vozilići) osigurava Općina Kršan, sukladno 

Zaključku KLASA 402-01/24-01/12 URBROJ 2144/04-01/1-21-2 od 30. kolovoza 2021. godine. 

 

Članak 5. 

Participacija roditelja u cijeni produženog boravka za školsku godinu 2021./2022. godinu 

iznosi 24,00 kn po danu boravka djeteta u produženom boravku. Participacija se sastoji od 

pokrivanja troškova toplog obroka (ručka) u produženom boravku u iznosu od 15,00 kn po danu i 

ostalih materijalnih i drugih troškova te udjela u plaći nastavnika produženog boravka, u iznosu od 

9,00 kn po danu. 

U slučaju opravdanog izostanka djeteta iz produženog boravka, za sve dane izostanka cijena 

se umanjuje za ukupan iznos troškova toplog obroka, te tada iznosi 9,00 kn po danu. 

Radi detaljnijeg reguliranja odnosa iz stavka 1. ovog članka, potpisuju se ugovori između 

roditelja/skrbnika djeteta, škole i osnivača (trostrani ugovori).  

 

Članak 6. 

U slučaju izmjena epidemioloških mjera i preporuka od strane Ministarstva znanosti i 

obrazovanja i Stožera civilne zaštite, izmijenit će se članak 2. ove odluke sukladno propisanim 

uputama. 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada 

Labina“.  

 

  GRADONAČELNIK GRADA LABINA 

 

KLASA: 022-05/21-01/312 
URBROJ: 2144/01-01-21-1 
Labin, 28. rujna 2021.                         

                                                                                                             GRADONAČELNIK                                                            

                                  Valter Glavičić, v.r. 
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60. 

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 09/09., 

09/10. - lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19 – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), a u svezi sa 

člankom 9. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata pri programima od osobitog javnog interesa 

za Grad Labin („Službene novine Grada Labina“, broj 10/21),  Gradonačelnik Grada Labina, 29. 

rujna 2021. godine, donosi  

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju Povjerenstva za stipendije Grada Labina za šk./ak. godinu 2021./2022. 

I 

 
U Povjerenstvo za stipendije Grada Labina za školsku / akademsku godinu 2021./2022. (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenuju se:  

1. Lari Zahtila, vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina, za predsjednika 
2. Borjan Batagelj, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, za člana 
3. Kristina Sinčić Smoković, viša savjetnica za pravne poslove, za članicu. 

 
II 

 
Povjerenstvo je radno tijelo Gradonačelnika sa zadaćom provedbe Natječaja za stipendije 

sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata pri programima od osobitog javnog interesa 
za Grad Labin („Službene novine Grada Labina“, broj 10/21). 

 
III 
 

Rad Povjerenstva prati član Savjeta mladih Grada Labina kojeg odredi predsjednik/ 
predsjednica Savjeta. 

 

IV 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenim novinama Grada 

Labina". 

 

 

GRADONAČELNIK GRADA LABINA 

 

KLASA: 022-05/21-01/314 
URBROJ: 2144/01-01-21-1 
Labin, 29. rujna 2021.                         
 

                                                                                                             GRADONAČELNIK                                                            

                                   Valter Glavičić, v.r. 
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61. 

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 09/09., 

09/10. - lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19 – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), a u svezi sa 

člankom 11. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata pri programima od osobitog javnog 

interesa za Grad Labin („Službene novine Grada Labina“, broj 10/21.),  Gradonačelnik Grada Labina, 

29. rujna 2021. godine, donosi  

 

O D L U K U  

o bodovanju posebnih socijalnih kriterija 

u Natječaju za stipendije Grada Labina u školskoj/studijskoj godini 2021./2022. 

 

Članak 1.  

Temeljem posebnih socijalnih kriterija, bodovanje se vrši na sljedeći način: 

 

- podnositelj zahtjeva bez jednog ili oba roditelja = 20 bodova 

- podnositelj zahtjeva iz obitelji u tretmanu Centra za socijalnu skrb = 20 bodova  

- oba nezaposlena roditelja podnositelja zahtjeva najmanje 6 mjeseci u tekućoj godini = 15 bodova                               

- podnositelj zahtjeva iz kućanstva korisnika pomoći za uzdržavanje i obuhvaćen Socijalnim 

programom Grada Labina = 15 bodova 

- podnositelj zahtjeva iz obitelji s troje i više malodobne djece, odnosno punoljetne ukoliko se 

redovno školuju i mlađi su od 26 godina, pod uvjetom da su svi članovi istog kućanstva = 10 bodova 

- podnositelj zahtjeva iz obitelji čiji članovi ostvaruju pravo na dječji doplatak = 5 bodova 

- podnositelja zahtjeva uzdržava samohrani roditelj = 5 bodova 

- podnositelj zahtjeva ili član obitelji koji živi u istom kućanstvu s podnositeljem zahtjeva invalid preko 

50% = 10 bodova 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama Grada 

Labina“.  

 

                                               GRADONAČELNIK GRADA LABINA 

                            

KLASA: 022-05/21-01/315 
URBROJ: 2144/01-01-21-1 
Labin, 29. rujna 2021.                         

                                                                                                             GRADONAČELNIK                                                            

                                   Valter Glavičić, v.r. 
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