
Na temelju članka 9. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin i članka 8.. 
Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Gradu 
Labinu (“Službene novine Grada Labina“, broj 16/10.), Grad Labin zastupan po 
gradonačelniku Tuliu Demetliki, Općina Kršan zastupana po načelniku Valdiu Runku, 
Općina Pićan zastupana po načelniku Ivanu Frankoviću,  Općina Raša zastupana po 
načelniku Josipu Knapiću i Općina Sv. Nedelja zastupana po načelniku Srećku Mohoroviću, 
zaključuju ovaj  
 

SPORAZUM  
o financiranju redovne djelatnosti Dječjeg 

vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin 
 
I 

Utvrñuje se da Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin (u daljnjem tekstu: Vrtić) svoju djelatnost 
ostvaruje u Centralnom Vrtiću u Labinu i područnim odjeljenjima u Vinežu, Starom gradu 
Labinu, Rapcu, Raši i Potpićnu  i Jaslicama. 

 
II 

 
Financiranje redovne djelatnosti Vrtića vrši se od strane Grada Labina i općina Kršan, Pićan, 
Raša i Sv. Nedelja (u daljnjem tekstu: općina Labinštine), roditelja – korisnika usluga i 
vlastitih prihoda. 
Udio roditelja – korisnika usluge u strukturi prihoda ekonomske cijene Vrtića ne može iznositi 
više od 40%. 
Ekonomsku cijenu iz prethodnog stavka ovog članka utvrñuje Upravno vijeće Vrtića. 
 

III 
 
Ekonomska cijena programa predškolskog odgoja obuhvaća: 

1. izdatke za zaposlenike: bruto plaće i naknade zaposlenika sukladno propisima  
kojima se ureñuju plaće, naknade i drugi prihodi 

2. izdaci za utrošeni materijal, sitan inventar, energiju, komunalne i ostale usluge 
3. izdaci za tekuće održavanje 
4. izdaci za prehranu djece sukladno broju i kvaliteti dnevnih obroka, 
5. izdaci za didaktički materijal i opremu. 

 
IV 

 
Ugovorne strane u ovom Sporazumu dužne su brinuti o održavanju nekretnina datih na 
upravljanje i korištenje Vrtiću, a koje se nalaze na njihovom području. 
Ugovorne strane su suglasne da se za investicijsko održavanje i kapitalne radove na 
grañevinskim objektima Centralnog vrtića u Labinu, područnog odjeljenja u Vinežu i 
Jaslicama  sklopi poseban sporazum o financiranju izmeñu ugovornih strana prema učešću 
broja djece iz Grada Labina i općina Labinštine u ukupnom broju djece u navedenim 
objektima. 

 
V 

 
Ugovorne strane osiguravaju sredstva za financiranje redovne djelatnosti iz točke II ovog 
Sporazuma prema učešću broja djece iz Grada Labina i općina Labinštine u ukupnom broju 
djece u Vrtiću. 
 

VI 
Broj djece u Vrtiću, sukladno točki V ovog Sporazuma, utvrñuje Vrtić prilikom podnošenja 
zahtjeva za osiguranje sredstava u proračunima Grada i općina Labinštine. 



 
 
 
 

VII 
Sredstva utvrñena u proračunima općina Labinštine za financiranje Vrtića doznačuju se 
Gradu Labinu mjesečno, u jednakim iznosima, najkasnije do 10-tog u mjesecu za prethodni 
mjesec. 
 

VIII 
 
Mjesečnu cijenu usluge na bazi 21 radnog dana koju plaćaju roditelji – korisnici usluge 
utvrñuje Gradonačelnik Grada Labina. 
 

IX 
 

Roditelji – korisnici usluge uplaćuju cijenu usluge iz prethodne točke na žiro račun Vrtića. 
 

X 
 

Ovaj Sporazum stupa na snagu kada ga potpišu sve ugovorne strane  i objavljuje se  u 
„Službenim novinama Grada Labina“ . 
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