
Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 
10/97,107/07 i 94/13), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„Narodne novine“ broj 126/12 i 94/13) i članka 19. Statuta  Općine Kršan  (Službeno glasilo 
Općine Kršan br.06/09 i 05/13), Općinsko vijeće Općine Kršan je na svojoj sjednici održanoj dana 
__. prosinca 2016. godine donijelo: 

 
Program školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja 

 Općine Kršan za 2017. godinu 
 

Članak 1. 
 Programom javnih potreba u području predškolskog odgoja,  kao i školske i ostale naobrazbe 
utvrñuju se oblici i opseg djelatnosti na području Općine Kršan, koji se ostvaruju putem društveno 
organiziranog odgoja i obrazovanja. 
 

Članak 2. 
 Općina Kršan je suosnivač Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac zajedno sa Gradom Labinom, 
Općinama Raša i Sv.Nedelja, čiji se objekti nalaze na prostorima navedenih lokalnih zajednica. U 
objektu na području  Općine Kršan lociranom  u Potpićnu trenutno je upisano 64 djece sa područja 
Općine Kršan, o kojima se brine se 9 djelatnika  koji rade u vrtiću Potpićan i to: šest odgajatelja, 
spremačica, kuharica i pomoćna kuharica. Temeljem navedenog, Općina Kršan sudjeluje u 
financiranju 12,93 %, troškova ukupnih plaća i naknada, ili oko 850.000,00 kn.  
 Ovo financiranje do sada se ostvarivalo u sklopu decentraliziranog financiranja, a na temelju 
financijskog plana korisnika usluga, odnosno Dječjeg vrtića i Grada Labina kao nosioca 
decentraliziranog financiranja. Iz razloga što odlukom Općinskog vijeća, Općina Kršan ide na 
osnivanje vlastitog dječjeg vrtića, teško je procijeniti kolika će ulaganja još biti potrebna i na koji 
način će se voditi, tako da je za sada predviñeno 1.500,000,00 kn za ukupne dotacije za dječje vrtiće 
i vjerojatno, će ta stavka doživjeti promjene u toku godine, koje će se ispraviti izmjenama. 
 

Članak 3. 
 U sklopu ovog Programa isplaćuju se stipendije i školarine, a  sufinanciraju se izleti i razne 
priredbe i takmičenja za školsku i predškolsku djecu sa područja Općine Kršan, dječje likovne 
radionice, ali i ostale djelatnosti (novogodišnji poklon paketi i sl.) u organizaciji same Općine 
Kršan.  
 U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrñenih 
sredstava izmeñu pojedinih rashoda, a uz odobrenje općinskog načelnika. 
 

Članak 4. 
 Sredstva za financiranje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Kršan  za 
2017.godinu  i to: 
 
Aktivnost A090101- Predškolski odgoj  
363150 Tekuće donacije za dječje vrtiće 1.500.000,00 
372293 Sufinanciranje dječjih prosinačkih i ostalih svečanosti 50.000,00 
3811914 Donacije za Likovnu radionicu Točka (Osnivač je Općina Kršan) 15.000,00 



Aktivnost A090102- Školsko i studentsko obrazovanje  
372150 Stipendije i školarine 600.000,00 
3811909 Tekuće donacije za školstvo 80.000,00 
38119091 Sufinanciranje pomoćnika u nastavi i produženi boravak 100.000,00 

Ukupno program - Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj 2.345.000,00 
 

Članak 5. 
 Ovaj će se Program objaviti u Službenom glasilu Općine Kršan, i stupa na snagu osmog dana 
od dana objave, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine. 
 
 

Općinsko vijeće Općine Kršan 

                                Predsjednik Općinskog vijeća 
        Boris Babić   
  
       ____________________________ 
 
 
 

Klasa: 022-05/16-01/__        
Ur. Broj: 2144/04-05-16-__ 
Kršan,  __. prosinca 2016                                           


