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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/68-63
URBROJ: 2170/01-15-00-20-31
Rijeka, 29. 6. 2020.

Gradonačelnik je 29. lipnja 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se puna mjesečna cijena programa u kojoj sudjeluje roditelj-korisnik usluge i to 
kako slijedi :

- kraći sportski program „ Skakavci „ za djecu predškolske dobi u organizaciji Dječjeg vrtića 
u iznosu od 200,00 kuna mjesečno po djetetu

2. Puna mjesečna cijena usluga pojedinih programa iz točke 1. ovog zaključka primjenjivati 
će se od 01. rujna 2020. godine.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo,
n/r Sande Sušanj
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
3. Dječji vrtić Sušak, n/r ravnateljice
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Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
KLASA: 600-01/20-05/26
URBROJ: 2170/01-04-00-20-1
Rijeka, 25.6.2020.

                                                           
GRADONAČELNIK

                                                                          MR. SC. VOJKO OBERSNEL

Predmet: Prijedlog zaključka o utvrđivanju pune mjesečne cijene 
- kraćeg sportskog programa „Skakavci“ za djecu predškolske dobi

   Pročelnica
Sanda Sušanj

#potpis#

Materijal izradili:
Sanda Sušanj
Dječji vrtić Sušak



O b r a z l o ž e nj e

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2018. godine 
donijelo  Odluku o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja - korisnika 
usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18, u daljnjem tekstu: Odluka). Odredbom 
članka 12. Odluke punu mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića Sušak (u daljnjem tekstu: 
Dječji vrtić) te mjesečno sudjelovanje koje plaća roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića 
utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

Odredbom članka 15.a stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
propisano je da dječji vrtići, ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja mogu provoditi 
programe koji su u skladu s Državnim pedagoškim standardnom predškolskog odgoja i 
naobrazbe ( „Narodne Novine“ 63/08 i 90/10), uz prethodnu suglasnost Ministarstva 
znanosti i obrazovanja. 

Sukladno tome, Dječji vrtić je dana 31. siječnja 2020. godine dobio suglasnost od 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za kraći sportski program „Skakavci“ za djecu 
predškolske dobi dine (KLASA: 601-02/19-03/00883; URBROJ: 533-05-20-0005). Cilj ovog 
programa je osigurati uvjete za dobrobit djeteta i omogućiti usvajanje novih i 
unaprjeđivanje već postojećih znanja, vještina, vrijednosti i stavova, odnosno 
kompetencija. Program je namijenjen djeci predškolskog uzrasta od navršene treće godine 
do polaska u školu, a provoditi će se dva puta tjedno u vrtićima Morčić i Galeb u 
poslijepodnevnim satima. 

Nakon dobivene suglasnosti nadležnog Ministarstva, Upravno vijeće Dječjeg vrtića je, 
na sjednici dana 5. lipnja 2020. godine, donijelo Zaključak, kojim je utvrđena puna 
mjesečna cijena svakog od gore navedenog programa u organizaciji Dječjeg vrtića Sušak, 
u iznosu od 200,00 kn mjesečno po djetetu.  

Privitak: 
 Zaključak Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak od 5. lipnja 2020. godine.
 Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja na gore navedeni program za djecu 

predškolske dobi u organizaciji Dječjeg vrtića Sušak. 

    



Slijedom navedenoga, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg

z a k lj u č k a

1. Utvrđuje se puna mjesečna cijena programa u kojoj sudjeluje roditelj – korisnik 
usluge:
- kraći sportski program „Skakavci“ za djecu predškolske dobi u organizaciji 

Dječjeg vrtića u iznosu od 200,00 kuna mjesečno po djetetu.

2. Puna mjesečna cijena usluga pojedinih programa iz točke 1. ovog Zaključka 
primjenjivati će se od 01. rujna 2020. godine.
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