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Obrazloženje prijedloga zaključka o utvrđivanju visine umanjenja
mjesečne cijene vrtića za korisnike koji ispunjavaju uvjet doplatka za djecu
za 2021. godinu
U Odluci o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/17, 9/18 i 6/20)
utvrđeno je pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima, kao
jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka.
U članku 33. Odluke određeno je da navedeno pravo može ostvariti korisnik koji
ispunjava jedan od ovih uvjeta:
a) socijalni uvjet - pravo na zajamčenu minimalnu naknadu koje je ostvario Korisnik
na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Rijeka ili pravo na doplatak za pomoć i njegu ili
pravo na osobnu invalidninu ili pravo na socijalnu uslugu - uslugu rane intervencije koje je
ostvarilo dijete na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Rijeka,
b) uvjet prihoda,
c) poseban uvjet - dijete HRVI iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja
organizma sukladno zakonu) i dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata,
d) uvjet korištenja doplatka za djecu,
e) uvjet udomiteljstva,
f) uvjet jednoroditeljstva.
Nadalje, istim člankom određeno je da troškove boravka, Grad snosi u 100% iznosu
pune mjesečne cijene za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda, poseban
uvjet, uvjet udomiteljstva i uvjet jednoroditeljstva, a za korisnike koji ostvaruju pravo na
doplatak za djecu u suglasju s propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za
djecu, u visini iznosa mjesečne cijene koju utvrđuje Gradonačelnik.
Pod punom mjesečnom cijenom boravka djece u jaslicama i vrtićima razumijeva se
mjesečna cijena za usluge redovitog programa predškolskog odgoja dječjih vrtića čiji je
osnivač Grad Rijeka.
Odjel za navedene korisnike koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu u suglasju sa
propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu predlaže umanjenje
mjesečne cijene boravka u jaslicama i vrtićima u iznosu od 30% pune mjesečne cijene.
S obzirom na gore navedeno, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
predlaže Gradonačelniku da donese sljedeći
z a k lj u č a k
1. Sukladno odredbi članka 33. stavku 2. točke 2. Odluke o socijalnoj skrbi
(“Službene novine Grada Rijeke" broj 3/17, 9/18 i 6/20) za korisnike koji ostvaruju pravo na
doplatak za djecu u suglasju s propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za
djecu, utvrđuje se umanjenje mjesečne cijene boravka u jaslicama i vrtićima u iznosu od 30%
pune mjesečne cijene u 2021. godini.
2. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovoga zaključka teretit će proračunska
sredstva kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će
se po nalogu pročelnice Odjela.
3. Za provedbu ovoga zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i
socijalnu skrb.

