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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 

    Gradonačelnik 
Rijeka, 14. 9. 2018. 
 
 
 
 

 Gradsko vijeće Grada Rijeke 
 n/r predsjednika Andreja Poropata  

 
 
 
 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16-pročišćeni 

tekst, 12/17 i 9/18) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje 

Prijedlog zaključka o sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u 
dječjim vrtićima drugih osnivača na temelju provedenog javnog poziva. 

 
Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene 

novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni 

tekst i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća 

Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i Sandu Sušanj, pročelnicu Odjela gradske 

uprave za odgoj i školstvo. 

 

GRADONAČELNIK 
mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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O b r a z l o ž e nj e 
Prijedloga zaključka o sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u 

dječjim vrtićima drugih osnivača na temelju provedenog javnog poziva 
 

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 12. srpnja 2018. godine, donijelo je 
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i 
predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu ("Službene novine Grada 
Rijeke" broj 9/18; u daljnjem tekstu: Program). 

 
Sukladno navedenom Programu, redoviti program ranog i predškolskog odgoja u 

vrtićima drugih osnivača sufinancirat će se do 31. prosinca 2018. godine istim mjesečnim 
iznosom po djetetu kao u prethodnoj pedagoškoj 2017./2018. godini. Sukladno tome, do 
navedenog datuma Grad Rijeka sufinancirat će redoviti program ranog i predškolskog odgoja 
u vrtićima drugih osnivača mjesečnim iznosom  po djetetu od 1.015,00 kn za cjelodnevni 
program ili 710,00 kn za poludnevni program, a roditelj će sudjelovati  iznosom do pune 
ekonomske cijene koja je u svakom vrtiću različita.  

 
Primjena novog načina sufinanciranja započet će 1. siječnja 2019. godine. Roditelji s 

područja grada Rijeke koji upisuju dijete u jedan od vrtića drugih osnivača na području grada 
Rijeke, plaćat će istu cijenu redovitog vrtićkog ili jasličkog programa, bez obzira u koji vrtić su 
dijete upisali. Na taj je način roditeljima pružena mogućnost izbora dječjeg vrtića, a pritom je 
cijena redovitog programa jednaka cijeni u gradskim vrtićima. Roditelji će mjesečno 
sudjelovati u cijeni redovitog programa iznosom od 720,00 kn . Iznimno, za roditelje koji su u 
prošloj pedagoškoj godini za redoviti cjelodnevni program plaćali manji iznos od gore 
navedenog, njihov udio u mjesečnoj cijeni neće se povećavati. Grad Rijeka uplaćivat će 
dječjim vrtićima ostatak iznosa do pune mjesečne cijene programa utvrđene u prošloj 
pedagoškoj godini.   

 
Predškolska djelatnost u vrtićima drugih osnivača i nadalje će se sufinancirati u 

redovitom 10-satnom i 6-satnom programu ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na 
području grada Rijeke. 
 
 Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe 
("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10), u dječje vrtiće drugih osnivača na području grada 
Rijeke može se upisati do 448 djece. S obzirom da Grad Rijeka nema utjecaja na upisnu 
politiku vrtića drugih osnivača i nije u mogućnosti predvidjeti koliko će točno biti upisano 
djece s prebivalištem na području grada Rijeke, Grad Rijeka će u svom Proračunu osigurati 
sredstva prema maksimalnom broju upisane djece s riječkog područja. Iz dosadašnjeg 
iskustva vidljivo je da dolazi do promjene broja djece koja koriste programe različitog trajanja 
tijekom godine te bi planiranje manjih sredstava na osnovu trenutnog odabira moglo dovesti 
do manjka sredstava u budućnosti. Navedeni princip izračuna primjenjiv je i u pojedinačnim 
izračunima sredstava za pojedini vrtić te je tako izračunat iznos naveden i u ugovorima koje 
Grad Rijeka potpisuje s dječjim vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke. 
 Za očekivati je da će vrtići drugih osnivača koji djeluju u gradu Rijeci prvenstveno 
zadovoljiti potrebe roditelja koji imaju prebivalište na području grada Rijeke i pritom sva 
raspoloživa mjesta ponuditi građanima Rijeke. 
  

Slijedom navedenog objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje 
prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih 
osnivača na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Javni poziv) te je rok za dostavu 
potrebne dokumentacije kojim vrtići dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija bio do 10. 
kolovoza 2018. godine.  
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Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i 
obrazovanja dostavilo je devet dječjih vrtića drugih osnivača s područja grada Rijeke, i to 
kako slijedi: 

 
1. Dječji vrtić Žirafa s podružnicom Žirafica, kapaciteta 52 djece raspoređene u dvije 

mješovite vrtićke i jednu jasličku skupinu. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni 
program.  
 

2. Dječji vrtić Mala vila (waldorfski dječji vrtić), kapaciteta 50 djece raspoređene u 
dvije mješovite vrtićke i jednu jasličku skupinu. U vrtiću se provodi redoviti 10-
satni i 6-satni program u skladu s koncepcijom pedagogije R. Steinera. 
 

3. Dječji vrtić Mali princ s podružnicom Mala sirena, kapaciteta 74 djece 
raspoređene u tri mješovite vrtićke i jednu jasličku skupinu. U vrtiću se provodi 
redoviti 10-satni program obogaćen verificiranim posebnim programom učenja 
engleskog jezika, čime isti ostvaruje pravo na sufinanciranje dodatnih 5% na iznos 
redovitog programa. 
 

4. Dječji vrtić Zvjezdica mira, kapaciteta 60 djece raspoređene u tri mješovite vrtićke 
skupine. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni program katoličkog vjerskog odgoja i 
Montessori program koji funkcionira kao primarni program. 
 

5. Dječji vrtić Nazaret s podružnicom Mima, kapaciteta 92 djece raspoređene u četiri 
mješovite vrtićke i jednu jasličku skupinu. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni 
program katoličkog vjerskog odgoja.  
 

6. Dječji vrtić Pinokio, kapaciteta 40 djece raspoređene u dvije odgojne skupine, no 
iako prema Rješenju ima prednje navedene uvjete, radi s pola kapaciteta, 
odnosno ima samo jednu mješovitu vrtićku skupinu. U vrtiću se provodi redoviti 
10-satni program. 
 

7. Dječji vrtić Snjeguljica s podružnicom Sedam patuljaka, kapaciteta 40 djece 
raspoređene u dvije mješovite vrtićke skupine. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni 
program.  
 

8. Dječji vrtić Zlatan, kapaciteta 20 djece raspoređene u jednu mješovitu vrtićku 
skupinu. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni program. 
 

9. Dječji vrtić Luna, kapaciteta 20 djece raspoređene u jednu mješovitu vrtićku 
skupinu. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni program.  

 
 Sredstva za realizaciju sufinanciranja iz Javnog poziva osigurana su u Proračunu 
Grada Rijeke. 
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Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16 – 
pročišćeni tekst, 12/17 i 9/18) i točke IV. stavka 2. Plana mreže dječjih vrtića na području 
grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 10/14, 6/15, 8/16 i 6/17), Gradsko 
vijeće Grada Rijeke, na sjednici ____________ 2018. godine, donijelo je  
 
 

Z A K LJ U Č A K 
o sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja 

u dječjim vrtićima drugih osnivača na temelju provedenog javnog poziva 
 
 

1. Prihvaća se zahtjev Dječjeg vrtića Žirafa s podružnicom Žirafica, kapaciteta 52 
djece, za sufinanciranje vrtićkog programa s iznosom od 1.015,00 kn po djetetu mjesečno, a 
jasličkog programa s iznosom od 1.218,00 kn po djetetu mjesečno, odnosno ukupno za 
razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2018. godine s 165.648,00 kn. 
 2. Prihvaća se zahtjev Dječjeg vrtića Mala Vila, kapaciteta 50 djece, za 
sufinanciranje vrtićkog programa s iznosom od 1.015,00 kn po djetetu mjesečno, a jasličkog 
programa s iznosom od 1.218,00 kn po djetetu mjesečno, odnosno ukupno za razdoblje od 
1. rujna do 31. prosinca 2018. godine s 158.340,00 kn. 

3. Prihvaća se zahtjev Dječjeg vrtića Mali Princ s podružnicom Mala Sirena, 
kapaciteta 74 djece, za sufinanciranje redovitog vrtićkog programa obogaćenog verificiranim 
posebnim programom s iznosom od 1.065,75 kn po djetetu mjesečno, a jasličkog programa s 
iznosom od 1.218,00 kn po djetetu mjesečno, odnosno ukupno za razdoblje od 1. rujna do 
31. prosinca 2018. godine s 242.991,00 kn. 

4. Prihvaća se zahtjev Dječjeg vrtića Zvjezdica mira, kapaciteta 60 djece, za 
sufinanciranje vrtićkog programa s iznosom od 1.015,00 kn po djetetu mjesečno, odnosno 
ukupno za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2018. godine s 182.700,00 kn. 
 5. Prihvaća se zahtjev Dječjeg vrtića Nazaret s podružnicom Mima, kapaciteta 92 
djece, za sufinanciranje vrtićkog programa s iznosom od 1.015,00 kn po djetetu mjesečno, a 
jasličkog programa s iznosom od 1.218,00 kn po djetetu mjesečno, odnosno ukupno za 
razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2018. godine s 287.448,00 kn. 
 6. Prihvaća se zahtjev Dječjeg vrtića Pinokio, kapaciteta 20 djece, za sufinanciranje 
vrtićkog programa s iznosom od 1.015,00 kn po djetetu mjesečno, odnosno ukupno za 
razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2018. godine s 60.900,00 kn. 
 7. Prihvaća se zahtjev Dječjeg vrtića Snjeguljica s podružnicom Sedam patuljaka,  
kapaciteta 40 djece, za sufinanciranje vrtićkog programa s iznosom od 1.015,00 kn po 
djetetu mjesečno, odnosno ukupno za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2018. godine s 
121.800,00 kn. 
 8. Prihvaća se zahtjev Dječjeg vrtića Zlatan, kapaciteta 20 djece, za sufinanciranje 
vrtićkog programa s iznosom od 1.015,00 kn po djetetu mjesečno, odnosno ukupno za 
razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2018. godine s 60.900,00 kn. 
 9. Prihvaća se zahtjev Dječjeg vrtića Luna, kapaciteta 20 djece, za sufinanciranje 
vrtićkog programa s iznosom od 1.015,00 kn po djetetu mjesečno, odnosno ukupno za 
razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2018. godine s 60.900,00 kn. 

10. Sredstva za sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja za razdoblje 
od 1. rujna do 31. prosinca 2018. godine u vrtićima iz točke 1.-9. ovoga zaključka osigurana 
su u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu. 

11. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da s vrtićima iz točke 1.-9. 
ovoga zaključka sklopi ugovore o sufinanciranju. 

12. Sredstva za nastavak sufinanciranja redovitog programa predškolskog odgoja za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza 2019. godine u vrtićima iz točke 1.-9. ovoga 
zaključka planirat će se u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu sukladno novom načinu 
sufinanciranja utvrđenom u Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te 
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skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu 
("Službene novine Grada Rijeke" broj 9/18). 

13. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da sukladno novom načinu 
sufinanciranja iz točke 12. ovoga zaključka, od 1. siječnja 2019. godine s vrtićima iz točke 1.-
9. ovoga zaključka sklopi anekse ugovora o sufinanciranju. 
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