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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
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URBROJ: 2170/01-15-00-19-15
Rijeka, 26. 11. 2019.

Gradonačelnik je 26. studenog 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se sufinanciranje redovitog programa odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i 
predškolske dobi koji se ostvaruje u Dječjem vrtiću Luna u Rijeci, Medovićeva 35, Rijeka, s 
početkom od 1. studenoga 2019. godine.

2. Redoviti program Dječjeg vrtića iz točke 1. ovog zaključka sufinancirat će se na sljedeći 
način:

- od 1. studenoga 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine za svako upisano dijete s 
prebivalištem na području grada Rijeke s mjesečnim iznosom po djetetu od 1.295,00 
kuna za cjelodnevni redoviti program.

3. Od 1. siječnja 2020. godine do 31. kolovoza 2020. godine Grad Rijeka će povećati iznos 
sufinanciranja predškolske djelatnosti u vrtićima drugih osnivača te će u Proračunu Grada Rijeke 
za tu namjenu biti planirano 7.300,000,00 kn.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da u Proračunu Grada Rijeke za 
2020. godinu planira sredstva za sufinanciranje Dječjeg vrtića iz točke 1. ovog zaključka, a koja će 
se isplaćivati po nalogu pročelnice Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.

5. Grad Rijeka i Dječji vrtić iz točke 1. ovog zaključka sklopit će Aneks ugovora o 
međusobnim pravima i obvezama za razdoblje utvrđeno u točki 2. ovog zaključka, po donošenju 
Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo,
n/r Sande Sušanj i Mirsade Alije
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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O b r a z l o ž e nj e

Temeljem Rješenja Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za 
društvene djelatnosti (KLASA: UP/I-601-02/15-01/02, URBROJ: 2170-05-04/1-15-04) od 1. srpnja 
2015. godine Dječjem vrtiću Luna sa sjedištem u Rijeci, Košićevac 5/a, odobreno je obavljanje 
djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi za jednu odgojno-
obrazovnu skupinu u dobi od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu. 

Sukladno pozitivnom rješenju nadležnog Ureda, Gradsko vijeće Grada Rijeke je 19. svibnja 
2016. godine donijelo Dopunu Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene 
novine Grada Rijeke“ broj 8/16 ) koji je dopunjen Dječjim vrtićem Luna.

Dana, 17. rujna 2019. godine osnivač Dječjeg vrtića Luna obratio se Odjelu gradske uprave za 
odgoj i školstvo dopisom u kojem navodi da će Dječji vrtić Luna od 1. listopada 2019. godine 
započeti s radom u promijenjenim uvjetima. Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavljat 
će se na novoj adresi i to Medovićeva 35, umjesto dosadašnje Košićevac 5/a, s povećanim brojem 
odgojno obrazovnih skupina. Dječji vrtić Luna će ostvarivati primarni program, i to redoviti 
desetsatni program odgojno - obrazovnog rada s djecom predškolske dobi u dvije (2) odgojno 
obrazovne skupine djece vrtićkog uzrasta od navršene tri godine života do polaska u školu, te 
dvije (2) odgojno - obrazovne skupine djece jasličkog uzrasta od jedne do tri godine života. 
Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Dječji vrtić Luna 
može upisati 64 djece.

Uz zahtjev su priloženi: 
 Rješenje Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za društvene 

djelatnosti od 17. rujna 2019. godine (KLASA: UP/I-601-02/19-01/06, URBROJ: 2170-03-
03/1-19-4) kojim se Dječjem vrtiću Luna sa sjedištem u Rijeci, Košićevac 5/a odobrava 
početak obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i 
predškolske dobi u povećanom opsegu u prostoru novog sjedišta vrtića na adresi, 
Medovićeva 35, Rijeka. 

 Rješenje Trgovačkog suda u Rijeci od 6. rujna 2019. godine o upisu promjene sjedišta 
Dječjeg vrtića Luna u sudski registar, u registarski uložak s matičnim brojem upisa (MBS) 
040350074. 

Obzirom na gore navedeno povećanje kapaciteta, Dječi vrtić Luna zatražio je sufinanciranje 
djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.

Stoga je Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 29. listopada 2019. godine 
donijelo Izmjenu Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 20/19) u koji je uvršten Dječji vrtić Luna sa sjedištem na adresi Medovićeva 35, Rijeka i 
novim osnivačem Dolores Matković. 

Sukladno Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci 
rane i predškolske dobi Grada Rijeke, gradonačelnik Grada Rijeke može tijekom pedagoške 
godine, u okviru proračunskih mogućnosti, donijeti zaključak o sufinanciranju proširenog kapaciteta 
dječjeg vrtića drugog osnivača u odnosu na njegov kapacitet prijavljen na Javni poziv za 
podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i 
obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača za pedagošku godinu 2019./2020.  pod uvjetom da je 
prethodno uvršten u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 15/18, 4/19, 13/19, 20/19).

Temeljem gore navedenog predlažemo sufinanciranje Dječjeg vrtića Luna od 1. studenog 
2019. godine na način da se sufinancira svako upisano dijete s prebivalištem na području grada 
Rijeke. Sredstva za sufinanciranje osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu. Od 1. 
siječnja 2020. godine do 31. kolovoza 2020. godine Grad Rijeka će povećati iznos sufinanciranja 
predškolske djelatnosti u dječjim vrtićima drugih osnivača, te će u Proračunu Grada Rijeke za tu 
namjenu biti planirano 7.300,000,00 kn.



Slijedom navedenoga predlažemo gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći

                                                         ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se sufinanciranje redovitog programa odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i 
predškolske dobi koji se ostvaruje u Dječjem vrtiću Luna u Rijeci, Medovićeva 35, Rijeka 
počevši od 1. studenoga 2019. godine.

2. Redoviti program Dječjeg vrtića iz točke 1. ovog zaključka sufinancirat će se na sljedeći način:
- od 1. studenoga 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine za svako upisano dijete s 

prebivalištem na području grada Rijeke s mjesečnim iznosom po djetetu od 1.295,00 
kuna za cjelodnevni redoviti program.

3. Od 1. siječnja 2020. godine do 31. kolovoza 2020. godine Grad Rijeka će povećati iznos 
sufinanciranja predškolske djelatnosti u vrtićima drugih osnivača, te će u Proračunu Grada 
Rijeke za tu namjenu biti planirano 7.300,000,00 kn.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da u Proračunu Grada Rijeke za 2020. 
godinu planira sredstva za sufinanciranje Dječjeg vrtića iz točke 1. ovog zaključka, a koja će se 
isplaćivati po nalogu pročelnice Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.

5. Grad Rijeka i Dječji vrtić iz točke 1. ovog zaključka sklopit će Aneks ugovora o međusobnim 
pravima i obvezama za razdoblje utvrđeno u točki 2. ovog zaključka, po donošenju Proračuna 
Grada Rijeke za 2020. godinu.
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