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Obrazloženje

Već duži niz godina Grad Rijeka sufinancira predškolsku djelatnost u vrtićima drugih 
osnivača izvan područja grada Rijeke uz uvjet da oba roditelja i dijete imaju prebivalište na 
području grada Rijeke. 
U pedagoškoj 2018./2019. godini odobreno je sufinanciranje do najviše 20 djece, dok je tijekom 
godine sufinancirano ukupno prosječno 17 djece s područja grada Rijeke.

Redoviti 10-satni program predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača na području 
drugih gradova i općina sufinancira se s mjesečnim iznosom po djetetu od 810,00 kn, a poludnevni 
6-satni program s iznosom od 567,00 kn.

Obzirom da je potreba roditelja s područja grada Rijeke za upis djeteta u neki od dječjih 
vrtića izvan grada Rijeke iskazana i ove godine, isti imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za 
sufinanciranje Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo. 

Prednost kod sufinanciranja imaju roditelji koji su i ove godine iskazali interes za nastavak 
sufinanciranja boravka njihova djeteta u vrtićima izvan grada Rijeke. Svi roditelji dužni su, uz 
zahtjev za sufinanciranje,  dostaviti Uvjerenje o prebivalištu za dijete i oba roditelja, obrazložene 
razloge radi kojih žele dijete upisati u vrtić izvan grada Rijeke te podatke o programu u koji imaju 
namjeru upisati dijete.

Slijedom navedenoga predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg 

z a k lj u č k a

1. Prihvaća se nastavak sufinanciranja u pedagoškoj 2019./2020. godini:
- redovitog programa predškolskog odgoja za najviše 20 djece u dječjim vrtićima drugih 
osnivača izvan područja grada Rijeke.

2. Redoviti program predškolskog odgoja u vrtićima iz točke 1. ovog zaključka sufinancirat će 
se s mjesečnim iznosom po djetetu od 810,00 kn za cjelodnevni program ili s mjesečnim 
iznosom od 567,00 kn za poludnevni program samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju 
prebivalište na području grada Rijeke.

3. Dječji vrtići iz točke 1. ovoga zaključka samostalno utvrđuju kriterije i visinu sudjelovanja 
roditelja u cijeni njihovih programa.

4. U Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu planirano je ukupno 5.800.000,00 kn za 

sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača za 
razdoblje od 01. rujna 2019. do 31. prosinca 2019. godine, na poziciji 297 – Tekuće 
donacije u novcu, u okviru Razdjela 004 – Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 
00401, na Aktivnosti: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača.

5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da u Proračunu Grada Rijeke za 
2020. godinu planira sredstva za nastavak sufinanciranja redovitog programa predškolskog 
odgoja u vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke.
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