NACRT PRIJEDLOGA
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD LABIN
Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/21-01/
URBROJ: 2144/01-01-21-1
Labin, ___________
Na temelju članka 6. st. 1. i članka 117. st. 1. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'',
broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17.,130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.), članka 19.
stavak 1. alineja 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",
broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 131/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 31. 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.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici ______ 2021. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O DEMOGRAFSKIM MJERAMA
Članak 1.
U Odluci o demografskim mjerama („Službene novine Grada Labina“ br. 8/19.) članak 10.
stavak 1. mijenja se i glasi:
„Pravo na novčanu potporu za nabavu opreme za novorođenčad ostvaruje korisnik –
roditelj djeteta ili skrbnik – posvojitelj djeteta, s prebivalištem na području grada Labina, uz
uvjet da i dijete za koje se pravo ostvaruje ima prijavljeno prebivalište na području grada
Labina.“

Članak 2.
Članak 11. mijenja se i glasi:
„Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama i dječjem vrtiću
(cjelodnevni i poludnevni boravak) može ostvariti svaki korisnik – roditelj ili skrbnik, pod
uvjetom da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Labina (oba roditelja ili skrbnika za
dvoroditeljske obitelji, roditelj ili skrbnik iz jednoroditeljske obitelji), uz uvjet da i dijete za koje
se pravo ostvaruje ima prijavljeno prebivalište na području grada Labina.
Troškove boravka iz stavka 1. ovog članka snosi Grad u visini iznosa koju određuje
Gradonačelnik posebnim aktom, dok razliku do pune cijene plaćaju roditelji ili skrbnici, osim
ako to nije drugačije određeno kroz ovu Odluku, Odluku o socijalnoj skrbi Grada Labina ili kroz
druge odredbe.
Sufinanciranje se odnosi na sljedeće odgojne ustanove:

- redovni program predškolskog odgoja ustanova Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ i Dječji vrtić
„Gloria“ Labin,
- predškolski program Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula, vrtićka skupina djece
s teškoćama u razvoju.“
Članak 3.
Članak 12. mijenja se i glasi:
„Roditelj ili skrbnik koji ostvaruje prava temeljem Članka 11. ove Odluke, a kojemu dječji
vrtić čiji je osnivač Grad Labin istovremeno pohađa dvoje ili više djece, oslobođen je plaćanja
u potpunosti za drugo i svako iduće dijete u vrtiću.“
Članak 4.
Članak 13. mijenja se i glasi:
„Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece nižih razreda osnovne škole u
produženom boravku može ostvariti svaki učenik koji pohađa prvi i drugi, a ukoliko prostorni,
kadrovski i financijski uvjeti to omogućavaju i treći ili četvrti razred osnovne škole, čiji je osnivač
Grad Labin, pod uvjetom da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Labina.
Kadrovske troškove i troškove organizacije produženog boravka u školama snosi Grad,
dok participaciju u kadrovskim troškovima i troškovima organizacije produženog boravka kao
i ukupne troškove obroka plaćaju roditelji odnosno skrbnici, u iznosu koji se za svaku školsku
godinu definira posebnim aktom, osim ako to nije drugačije određeno kroz Odluku o socijalnoj
skrbi Grada Labina ili kroz druge odredbe.
Sufinanciranje se odnosi na sljedeće obrazovne ustanove:
-

Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin
Osnovna škola Matije Vlačića Labin.“
Članak 5.

Članak 15. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Pravo na prijavu na Natječaj za dodjelu srednjoškolskih stipendija iz proračuna Grada
Labina imaju svi polaznici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Labina, pod
uvjetom da program koji polaze nije dostupan u Srednjoj školi Mate Blažina Labin, te pod
uvjetom da zadovoljavaju kriterije propisane Natječajem.“

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, a objavljuje se u „Službenim
novinama Grada Labina“.
PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE
- Zakon o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'', broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17.,130/17.,
98/19., 64/20. i 138/20.)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01
– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 131/15.,
123/17., 98/19. i 144/20.)
- Statut 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.)

II. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE
Ovom izmjenom i dopunom odluke dodatno se utvrđuju uvjeti za stjecanje prava na novčanu
potporu za nabavu opreme za novorođenčad, gdje uz jednog roditelja ili skrbnika odnosno
posvojitelja i dijete za koje se pravo ostvaruje ima prijavljeno prebivalište na području grada
Labina.
Izmjenom i dopunom Odluke dodatno se utvrđuju uvjeti i prava za sufinanciranje boravka djece
u predškolskim ustanovama, te se istom omogućuje oslobađanje plaćanja u potpunosti za
drugo i svako iduće dijete u vrtiću čiji je osnivač Grad Labin.
Dodatno se definira i sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama čiji je osnivač
Grad Labin, te participacija u sufinanciranju od strane roditelja ili skrbnika.
Izmjenom i dopunom Odluke se i preciznije utvrđuju uvjeti prijave na Natječaj za dodjelu
srednjoškolskih stipendija iz proračuna Grada Labina.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE
Za provođenje ove odluke planirana su sredstva u prijedlogu Proračunu Grada Labina za 2022.
godinu s projekcijama z 2023. i 2024. godinu.

GRADONAČELNIK
Valter Glavičić, v.r.

Izradio: Borjan Batagelj, v.r.
Pročelnik: Borjan Batagelj, v.r.

