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Gradonačelnik je 27. ožujka 2020. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. Izuzetno zbog obustave rada dječjih vrtića Grada Rijeke, u skladu s mjerama i uputama 
Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH, počevši od 16. ožujka 2020. godine, za roditelje korisnike 
usluga predškolskog odgoja i obrazovanja dječjih vrtića Grada Rijeke mjesečna cijena usluge 
obračunava se sukladno broju dana korištenja usluge. 

2. Za obračun mjesečne cijene primjenjivat će se isti način obračuna bez obzira koju uslugu 
roditelj plaća. Ukupni iznos ugovorenih usluga u mjesecu dijelit će se s brojem radnih dana u tom 
mjesecu te će se množenjem dobivenog iznosa (rezultat zaokružen na dvije decimale) sa brojem 
radnih dana u kojima je roditelj koristio uslugu vrtića, dobiti mjesečna cijena usluge za taj mjesec. 

3. Predloženi način izračuna mjesečne cijene usluge primjenjuje se od 16. ožujka 2020. 
godine do opoziva odluka Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH, a koje utječu na reguliranje rada 
dječjih vrtića. 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 
n/r Sande Sušanj, Tee Mičić, Tamare Čače 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
3. Dječjem vrtiću Rijeka, n/r ravnateljice 
4. Dječjem vrtiću Sušak, n/r ravnateljice 
5. Dječjem vrtiću More, n/r ravnateljice 
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PREDMET: Prijedlog zaključka o smanjenju cijene i oslobađanju roditelja od plaćanja 
                      usluga dječjih vrtića Grada Rijeke 

   Pročelnica
Sanda Sušanj

#potpis#

Materijal pripremile:
Tea Mičić                                                                                                                         Tamara 
Čače



Obrazloženje

U gradu Rijeci se djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i 
predškolske dobi provodi u tri dječja vrtića kojima je osnivač Grad Rijeka, Dječjem vrtiću Rijeka, 
Dječjem vrtiću More i  Dječjem vrtiću Sušak. 

Financijska sredstva za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim 
vrtićima Grada Rijeke osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke, zatim sudjelovanjem roditelja -
korisnika usluga u cijeni programa predškolskog odgoja te iz drugih izvora financiranja. 
Financiranje predškolske djelatnosti u dječjim vrtićima Grada Rijeke predstavlja zakonsku obvezu, 
a uređeno je odlukama o mjerilima za naplatu usluga od roditelja – korisnika usluga te Odlukom o 
utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti 
predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji.

Nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija 11. ožujka 2020. proglasila globalnu 
pandemiju zbog korona virusa, istoga dana Ministarstvo zdravstva donijelo je Odluku o proglašenju 
epidemije bolesti COVID19 na području Republike Hrvatske. Zbog povećanog rizika od zaraze 
korona virusom Vlada Republike Hrvatske najavila je dvotjednu obustavu rada u vrtićima, počevši 
od 16. ožujka 2020. te je Grad Rijeka u skladu s mjerama Vlade odlučio kako će svi gradski vrtići 
biti spremni prihvatiti djecu koju roditelji ne mogu zbrinuti. 

Kako bi se minimalizirao rizik prijenosa virusa, predloženo je da se u dječjim vrtićima 
organizira samo nužan prihvat djece roditelja koji nemaju alternativu njihovog zbrinjavanja. 
Sukladno preporukama i odlukama za postupanje Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, kao i 
daljnjih mjera zaštite, od 16. ožujka dječji vrtići Grada Rijeke organizirali su dežurstva. Obzirom je 
sukladno prikupljanim podacima, tada u vrtićima evidentirano prisustvo manjeg broja djece, Dječji 
vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak organizirali su dežurstva samo u matičnim vrtićima 
(PPO Đurđice, PPO More i PPO Potok), uz istovremeno zatvaranje ostalih objekata.

Prisutnost djece u dječjim vrtićima Grada Rijeke se u prvom tjednu primjene mjera obustave 
rada kretala od 0,37% do 6,32%, ovisno o dječjem vrtiću i s tendencijom opadanja, dok u ovom 
trenutku, nakon donošenja niza restriktivnih mjera i uputa, niti jedno dijete ne koristi usluge vrtića. 
Takvo stanje očekuje se i nadalje dok ne dođe do smanjenja rizika od zaraze.  

Zbog ove izvanredne situacije, nastala je potreba za reguliranjem načina obračuna za 
plaćanje usluga dječjih vrtića od strane roditelja, stoga predlažemo da roditelj plati usluge samo za 
dane kada je dijete boravilo u dječjem vrtiću.   

Naime, roditelji korisnici usluga dječjih vrtića plaćaju uslugu temeljem mjerila utvrđenih 
odlukama o mjerilima za naplatu usluga od roditelja – korisnika usluga. Roditelj koji ima 
prebivalište na području grada Rijeke sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni programa u iznosu od 
550,00 kn, 600,00 kn i 720,00 kn za redoviti cjelodnevni program, ovisno o mjesečnom dohotku po 
članu kućanstva. Iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga smanjuje se za drugo dijete za 30%, 
za treće dijete 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su djeca upisana 
u isti dječji vrtić i da su članovi istog kućanstva.

Dječji vrtići pored redovitog programa izvode programe ranog učenja stranih jezika 
(engleski i talijanski) te program obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta. Ovi sadržaji u okviru 
redovitog programa dodatno se naplaćuju u iznosu od 250,00 kn (sport), 280,00 kn (rano učenje 
talijanskog i engleskog jezika) mjesečno te 200,00 kn za kraći program ranog učenja engleskog 
jezika. 

Roditelju se nadalje mjesečno sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni smanjuje za dane kada 
dijete odsustvuje iz dječjeg vrtića zbog bolesti te se iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni 
usluga smanjuje se za 20%. Također, za mjesece kada dijete boravi u dječjem vrtiću do najviše tri 
sata dnevno zbog opservacije i utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u 
mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića smanjuje se za 70%.

Mjesečna cijena za roditelja utvrdit će se dijeljenjem ukupnog iznosa koji bi roditelj platio za 
pojedini mjesec sa brojem radnih dana u tom mjesecu te množenjem dobivenog iznosa (rezultat 



zaokružen na dvije decimale) s brojem radnih dana u kojima je roditelj koristio uslugu vrtića u 
konkretnom mjesecu. 

U nastavku dajemo primjer izračuna mjesečne cijene usluge za ožujak, za roditelja koji ima 
ugovorenu punu mjesečnu cijenu u iznosu od 600,00 kn: 

- cijena po danu u iznosu od 27,27 kn (600,00 kn / 22 radna dana u mjesecu ožujku) množi 
se sa danima korištenja usluge (10 radnih dana, od 2. do 13. ožujka 2020.) te mjesečna 
cijena iznosi 272,70 kn.

Ako dijete istog roditelja sudjeluje i u programu ranog učenja engleskog jezika (250,00 kn) 
izračun za mjesec ožujak je sljedeći:

- cijena po danu u iznosu od 38,64 kn (850,00 kn / 22 radna dana u mjesecu ožujku) množi 
se sa danima korištenja usluge (10 radnih dana, od 2. do 13. ožujka 2020.) te mjesečna 
cijena iznosi 386,40 kn.   

Predmetni način obračuna cijene usluge koristit će se iznimno za mjesece u kojima će se 
programi ostvarivati u dijelu mjeseca, što znači da ukoliko tijekom cijelog mjeseca travnja budu 
važile mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te dođe do potpunog zatvaranja objekata, 
roditelji će biti oslobođeni plaćanja usluge u cijelosti. 

  
Obzirom na neizvjesnost razvijanja ove iznimne situacije te nemogućnost utvrđivanja 

njenog trajanja predlažemo da se navedeni obračun mjesečne cijene usluga dječjih vrtića Grada 
Rijeke primjeni, kako prilikom izračuna cijene za ožujak 2020., tako i nadalje. U  uvjetima potpunog 
zatvaranja svih objekata vrtića roditelji će biti u cijelosti oslobođeni od plaćanja usluge.

Zbog nemogućnosti ostvarivanja planiranih prihoda od roditelja, sva razlika troškova 
odgojnog, administrativnog i tehničkog osoblja (plaće, doprinosi na plaće i druga materijalna prava 
radnika) te materijalnih i financijskih rashoda vrtića podmirit će se na teret općih prihoda i primitaka 
Grada Rijeke.  

Slijedom iznesenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći

zaključak

1. Izuzetno zbog obustave rada dječjih vrtića Grada Rijeke, u skladu s mjerama i uputama 
Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH, počevši od 16. ožujka 2020. godine, za roditelje 
korisnike usluga predškolskog odgoja i obrazovanja dječjih vrtića Grada Rijeke mjesečna 
cijena usluge obračunava se sukladno broju dana korištenja usluge.

Za obračun mjesečne cijene primjenjivat će se isti način obračuna bez obzira koju uslugu 
roditelj plaća. Ukupni iznos ugovorenih usluga u mjesecu dijelit će se s brojem radnih dana 
u tom mjesecu te će se množenjem dobivenog iznosa (rezultat zaokružen na dvije 
decimale) sa brojem radnih dana u kojima je roditelj koristio uslugu vrtića, dobiti mjesečna 
cijena usluge za taj mjesec.

2. Predloženi način izračuna mjesečne cijene usluge primjenjuje se od 16. ožujka 2020. 
godine do opoziva odluka Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH, a koje utječu na 
reguliranje rada dječjih vrtića.
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