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Gradonačelnik je 16. ožujka 2021. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te 
skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu, u 
predloženom tekstu.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke 
na razmatranje i usvajanje.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Gradskom vijeću, n/r predsjednika
2. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo,
n/r Sande Sušanj, Maje Manestar, Petre Matković
3. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić



                              
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
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Rijeka, 16. 3. 2021.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata 

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 

7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) podnosim Gradskom vijeću 

Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje Prijedlog Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi 

Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu.

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i 

„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst i 2/20) za 

izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuju se mr.sc. Vojko 

Obersnel i Sanda Sušanj, pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



Grad Rijeka, Trpimirova 2, 51000 Rijeka, Hrvatska www.rijeka.hr
Tel. ++38551209572, Fax. 209561 E-mail: sanda.susanj@rijeka.hr

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

GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
KLASA: 600-01/21-05/18
URBROJ: 2170/01-04-00-21-1
Rijeka, 15.3.2021.

GRADONAČELNIKU
      MR.SC. VOJKU OBERSNELU

PREDMET: Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te 
skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. 
godinu

   Pročelnica
Sanda Sušanj

#potpis#

Materijal pripremile:
Maja Manestar
Petra Matković



O b r a z l o ž e n j e

Grad Rijeka sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 
10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) - u daljnjem tekstu: Zakon, ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama 
i interesima građana na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog 
odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi i radi zadovoljavanja tih potreba 
osnivati dječje vrtiće.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske 
dobi Grada Rijeke – u daljnjem tekstu: Program, utvrđuje se u skladu sa Zakonom i pripadajućim 
podzakonskim propisima. Zakonom je djelatnost predškolskog odgoja utvrđena kao sastavni dio 
sustava odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci, a financira se prvenstveno sredstvima osnivača i 
prodajom usluga na tržištu te iz drugih izvora sukladno Zakonu. Dječji vrtići, čiji je osnivač jedinica 
lokalne samouprave, naplaćuju svoje usluge od roditelja – korisnika usluga, sukladno mjerilima koja 
utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice, osim programa predškole koji je za roditelje besplatan. 

Dio sredstava za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja 
osigurava se i u državnom proračunu, a obuhvaća programe odgoja i obrazovanja za djecu s 
teškoćama u razvoju i darovitu djecu, djecu predškolske dobi hrvatskih građana u inozemstvu, djecu 
rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, te program predškole.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je, sukladno Zakonu, Odluku o 
utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti 
predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 10/11) kojom je utvrđeno da su jedinice lokalne samouprave dužne dječjim 
vrtićima kojima su osnivači, osigurati novčana sredstva najmanje u visini od 25% utvrđene 
ekonomske cijene za svako dijete uključeno u redovite programe. Ekonomsku cijenu vrtića čine 
izdaci za radnike, prehranu djece, uvjete boravka djece, nabavu namještaja i opreme te nabavu 
sitnog materijala, a utvrđuje je svojom odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. 
Jedinice lokalne samouprave mogu odlukom predstavničkog tijela utvrditi visinu novčanih sredstava 
kojim će iz svog proračuna sufinancirati ekonomsku cijenu smještaja djeteta u dječjem vrtiću kojeg 
polaze djeca s prebivalištem na njihovom području, a koja su upisana u dječji vrtić drugog osnivača. 

Grad Rijeka osnivač je triju predškolskih ustanova koje djeluju na području Rijeke, i to: Dječjeg 
vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića More i Dječjeg vrtića Sušak. Gradsko vijeće Grada Rijeke za svaki je 
dječji vrtić donijelo posebnu odluku o mjerilima za naplatu usluga dječjeg vrtića od roditelja-korisnika 
usluga, i to: Odluku o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga 
("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/15, 8/18 i 15/18), Odluku o mjerilima za naplatu usluga 
Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18) i 
Odluku o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga ("Službene 
novine Grada Rijeke" broj 15/18). Ovim je odlukama određeno obavljanje usluga predškolskog 
odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi ostvarivanjem redovitog programa 
njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske 
dobi, programa za darovitu djecu rane i predškolske dobi, programa za djecu rane i predškolske 
dobi s teškoćama u razvoju, programa na jeziku i pismu nacionalnih manjina i programa predškole. 
Pored ovih programa dječji vrtić može izvoditi i programe ranog učenja stranih jezika te 
umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja (kraći programi), dodatne specifične sadržaje 
u okviru redovitog programa te druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja. 
Nadalje, ovim su odlukama određeni iznosi mjesečnog sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u 
cijeni dječjeg vrtića, a koji se raspon kreće od 550,00 do 720,00 kuna, ovisno o mjesečnom dohotku 
po članu kućanstva za cjelodnevni 10-satni boravak djeteta. Cijena dječjeg vrtića može se umanjiti u 
slučaju korištenja prava iz socijalne skrbi, zatim obiteljima s više djece, pa tako za drugo dijete 30%, 
za treće dijete 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete 100%, pod uvjetom da su sva djeca upisana 
u  dječji vrtić  članovi istog kućanstva. Nadalje, cijena se smanjuje za dane bolesti djeteta za 20% te 
za boravak u vrtiću do 3 sata dnevno za 70%. Za obavljanje usluga programa, puna mjesečna 
cijena programa za kalendarsku godinu izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i 
procijenjenog prosječnog godišnjeg broja korisnika usluga dječjeg vrtića za kalendarsku godinu. 



Ukupni godišnji rashodi obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrđene Državnim pedagoškim 
standardom predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine" broj 63/08 i 90/10). 

Vrijedi istaknuti da, uz sufinanciranje redovne djelatnosti, putem Odjela gradske uprave za 
zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u dječjem 
vrtiću mogu ostvariti djeca čiji roditelji zadovoljavaju jedan od socijalnih kriterija. Odlukom o 
socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17, 9/18 i 6/20) određeno je da navedeno 
pravo može ostvariti korisnik koji ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda, poseban uvjet (dijete 
hrvatskog ratnog i vojnog invalida iz Domovinskog rata), uvjet korištenja doplatka za djecu, uvjet 
udomiteljstva te uvjet jednoroditeljstva. Odlukom su roditelji – korisnici usluga, oslobođeni plaćanja 
cijene boravka djeteta u vrtiću od 30% do 100% od pune mjesečne cijene, ovisno o zadovoljenom 
kriteriju.

Među prioritetima Grada Rijeke već dugi niz godina je povećanje obuhvata djece predškolskog 
uzrasta nekim od programa predškolskog odgoja. Tako je u proteklih 10 godina uloženo oko 97 
milijuna kuna u izgradnju, rekonstrukciju i uređenje dječjih vrtića. Naime, smještaj što većeg broja 
djece u predškolske ustanove prioritet je kako s pedagoškog stajališta tako i sa stajališta 
umanjivanja socijalnih razlika i omogućavanja djeci jednakih startnih pozicija, a jednako tako i 
omogućavanja roditeljima djece da se u potpunosti posvete svojim radnim obavezama, sigurni u 
svoju odluku pružanja povjerenja za odgoj i obrazovanje svog djeteta educiranim odgojiteljima. 
Uočivši nedostatak upisnih mjesta u gradskim vrtićima, Grad Rijeka od 1994. godine sklapa 
ugovore o sufinanciranju s dječjim vrtićima drugih osnivača, pa se tako od 2015. godine putem 
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske 
dobi Grada Rijeke raspisuje javni poziv na koji se javljaju dječji vrtići drugih osnivača te prolaskom 
kroz propisanu proceduru ostvaruju pravo na sufinanciranje. Tijekom prethodnog razdoblja, s ciljem 
osiguravanja jednake cijene za roditelje, neovisno o izboru dječjeg vrtića, Grad Rijeka povećao je 
odnosno promijenio način sufinanciranja programa predškolskih ustanova drugih osnivača na način 
da roditelj plaća iznos od 720,00 kuna za redoviti cjelodnevni (10-satni) program, odnosno 385,00 
kuna za redoviti poludnevni (6-satni) program, neovisno o dječjem vrtiću u koji je dijete upisano, dok 
se razlika do utvrđene cijene redovitog programa predškolskim ustanovama nadoknađuje iz 
Proračuna Grada Rijeke. Na taj je način roditeljima omogućen izbor dječjeg vrtića, a da pritom 
cijena redovitog programa bude jednaka cijeni u gradskim vrtićima, s time da osnivači dječjih vrtića 
imaju pravo na samostalno formiranje cijene programa. Ovim se materijalom predlaže nastaviti isti 
modus sufinanciranja, i to prema ekonomskim cijenama dječjih vrtića koje su bile utvrđene za 
pedagošku 2019./2020. godinu. U skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja 
i naobrazbe, kapacitet u dječjim vrtićima drugih osnivača u gradu Rijeci; njih deset koji su uvršteni u 
Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18, 
4/19, 13/19 i 20/19) je 564 djece, pa će se i proračunska sredstva planirati na toj osnovi. S obzirom 
da Grad Rijeka nema utjecaja na upisnu politiku dječjih vrtića drugih osnivača i nije u mogućnosti 
predvidjeti koliko će točno biti upisano djece s prebivalištem na području grada Rijeke, Grad Rijeka 
u svom Proračunu osigurava sredstva prema maksimalnom mogućem broju upisane djece s 
riječkog područja. Za očekivati je da će dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju u gradu Rijeci 
prvenstveno zadovoljiti potrebe roditelja koji imaju prebivalište na području grada Rijeke i pritom sva 
raspoloživa mjesta ponuditi građanima Rijeke.

Roditelji djece upisane u dječje vrtiće drugih osnivača mogu također ostvariti pravo na 
podmirenje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. 

Grad Rijeka već duži niz godina sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih 
osnivača na području drugih gradova i općina, uz uvjet da oba roditelja i dijete imaju prebivalište na 
području grada Rijeke, a dijete pohađa dječji vrtić izvan područja grada Rijeke zbog raznih životnih 
okolnosti. Roditelji stoga imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za sufinanciranje Odjelu gradske 
uprave za odgoj i školstvo te se slijedom odobrenog zahtjeva, s dječjim vrtićem sklapa ugovor o 
sufinanciranju programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, i to za najviše 20 djece. 
Redoviti cjelodnevni (10-satni) program predškolskog odgoja sufinancirat će se iznosom od 810,00 
kn po djetetu mjesečno, a redoviti poludnevni (6-satni) program iznosom od 567,00 kn po djetetu 
mjesečno.



Gradsko vijeće Grada Rijeke Program uobičajeno donosi u mjesecu lipnju. Međutim, ove se 
godine donošenje Programa iznimno predlaže u mjesecu ožujku poradi predstojećeg prestanka 
mandata članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i provedbe lokalnih izbora, a sve kako bi se 
osigurao kontinuitet sufinanciranja predškolske djelatnosti i pružila sigurnost roditeljima djece rane i 
predškolske dobi.   

Način i iznosi sufinanciranja korisnika ovim se Programom ne mijenjaju u odnosu na prethodno 
razdoblje.

U nastavku se daje pregled Programa po pojedinim člancima.

 Članak 1. utvrđuje kao predmet Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. 
godinu (u daljnjem tekstu: Program) potrebe, ciljeve i zadaće u predškolskoj djelatnosti od 
značenja za Grad Rijeku. Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potrebe optimalnog 
obuhvata djece predškolskog uzrasta programima njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene 
zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima, zatim zadovoljavanja 
razvojnih potreba djece održavanjem postignutih standarda kvalitete i radom na njihovom 
podizanju, te sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača s područja grada Rijeke te 
dječjih vrtića s područja susjednih gradova i općina, a sukladno iskazanim potrebama roditelja.

 Člankom 2. određuje se da je cilj Programa poticanje cjelovitog razvoja djeteta, osiguranje 
uvjeta za njegovu osobnu, emocionalnu, tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit te praćenje 
razvojnih mogućnosti i interesa djece i na njihovom temelju razvitak kompetencija djece.
Za zadaće Programa postavljeno je osiguranje zdravstvene zaštite djece, njega i pravilna 
prehrana te poticanje zdravih stilova života, dosljedna primjena suvremenog razvojno-
humanističkog koncepta, uvažavanje razvojnih osobina i specifičnosti razvoja svakog djeteta, 
osiguranje cjelovitog pristupa odgoju i obrazovanju putem stimulacije svih područja razvoja 
djeteta, osiguranje inkluzije za djecu s teškoćama u razvoju, njegovanje ideje pluralizma kroz 
ponudu različitih vrsta programa, osiguranje uvjeta za participaciju djece u donošenju odluka 
koje su od značenja za dijete, omogućavanje djeci učenje kroz igru zasnovano na suvremenim 
znanstvenim spoznajama, njegovanje dobrih suradničkih i partnerskih odnosa s roditeljima 
djece te suradnja s vanjskim institucijama koje svojom ulogom mogu doprinijeti kvalitetnoj 
realizaciji odgojno obrazovnog programa.

 Člankom 3. određuju se kao osnovni nositelji Programa predškolske ustanove čiji je osnivač 
Grad Rijeka, i to: Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak (u daljnjem tekstu: 
dječji vrtići Grada Rijeke).

 U članku 4. navode se programi odgoja i obrazovanja koji se provode u svim dječjim vrtićima 
Grada Rijeke te programi koji su svojstveni za određeni dječji vrtić.  

 U članku 5. predviđena je mogućnost provedbe kraćih programa u organizaciji dječjih vrtića 
Grada Rijeke ukoliko su programi verificirani te postoji interes roditelja za njihovu provedbu i 
organizacijske mogućnosti na strani dječjeg vrtića.

 Člankom 6. upućuje se glede iznosa mjesečnog sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u 
cijeni usluge Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića More ili Dječjeg vrtića Sušak na Odluku o 
mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga ("Službene 
novine Grada Rijeke" broj 7/15, 8/18 i 15/18), Odluku o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg 
vrtića More od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18) i Odluku 
o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga ("Službene 
novine Grada Rijeke" broj 15/18), koje predviđaju i mogućnost umanjenja cijene u određenim 
okolnostima.

 Člankom 7. određen je način sufinanciranja djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača koji 



djeluju na području grada Rijeke, a sve u cilju optimalnog obuhvata djece s prebivalištem na 
području grada Rijeke programom predškolskog odgoja i obrazovanja. Naime, kako bi ostvarili 
pravo na sufinanciranje, dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na Javni poziv za 
podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i 
obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača za pedagošku 2021./2022. godinu. U slučaju 
uredne prijave i u okviru planiranih sredstava, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i 
školstvo (u daljnjem tekstu: Odjel) s dječjim vrtićima drugih osnivača sklapa ugovor kojim se 
dalje uređuju međusobna prava i obaveze. Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju 
dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke, a uvršteni su u Plan mreže 
dječjih vrtića na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18, 4/19, 13/19 
i 20/19) i poštivali su odredbe ranije sklopljenih ugovora o sufinanciranju redovitog programa 
predškolskog odgoja. 
Tekst Javnog poziva nalazi se u privitku i čini sastavni dio Programa (Privitak 1.), a raspisat će 
ga Odjel i objaviti na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr u svibnju 2021. godine. 
Javnim pozivom utvrđuje se trajanje javnog poziva, način podnošenja prijava, potrebna 
dokumentacija te uvjeti i kriteriji za ostvarenje prava na sufinanciranje. 

 Člankom 8. određena je mogućnost da Gradonačelnik Grada Rijeke tijekom pedagoške 
godine donese zaključak o sufinanciranju proširenog kapaciteta dječjeg vrtića drugog osnivača 
u odnosu na njegov kapacitet prijavljen na Javni poziv, pod uvjetom da je dječji vrtić uvršten u 
Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke i u okviru proračunskih mogućnosti.

 Članak 9. određuje obavezu dječjih vrtića drugih osnivača s kojima Odjel sklopi ugovor o 
sufinanciranju, da Odjelu dostavljaju mjesečna izvješća s podacima o upisanoj djeci u odnosu 
na djecu za koju se traži sufinanciranje djelatnosti. Sufinanciranje će Odjel odobriti samo u 
odnosu na dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište u gradu Rijeci, dijete 
samohranog roditelja te dijete roditelja koji ima status stranca s odobrenim privremenim 
boravkom u Republici Hrvatskoj, a živi na području grada Rijeke. Navedene statuse roditelj 
mora dokazati ispravom izdanom od strane nadležnog tijela. 
Dječji vrtići drugih osnivača samostalno određuju ekonomsku cijenu svojih programa. S ciljem 
da roditelji-korisnici usluga upisane djece sudjeluju u mjesečnoj cijeni redovitog cjelodnevnog 
programa sa iznosom od 720,00 kuna, odnosno redovitog poludnevnog programa sa iznosom 
od 385,00 kuna, Grad Rijeka će dječjim vrtićima drugih osnivača isplaćivati ostatak do iznosa 
ekonomske cijene programa pojedinog dječjeg vrtića utvrđenog za pedagošku 2019./2020. 
godinu.
Dječji vrtići drugih osnivača dodatno naplaćuju od roditelja-korisnika usluga posebne, kraće ili 
alternativne programe koje provode uz redoviti program.

 Članak 10. navodi mogućnost potpunog ili djelomičnog podmirenja troškova boravka djeteta u 
dječjim vrtićima Grada Rijeke ili u dječjim vrtićima drugih osnivača, a koje pravo mogu ostvariti 
djeca čiji roditelji zadovoljavaju jedan od socijalnih kriterija sukladno Odluci o socijalnoj skrbi 
(„Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17, 9/18 i 6/20), putem Odjela gradske uprave za 
zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke.

 Člankom 11. određeno je sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića na području drugih gradova i 
općina. Odjel može odobriti sufinanciranje temeljem zaprimljenog i obrazloženog zahtjeva 
roditelja i u okviru planiranih sredstava, i to za dijete koje zajedno s oba roditelja ima 
prebivalište u gradu Rijeci, dijete samohranog roditelja te dijete roditelja koji ima status stranca 
s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, a živi na području grada Rijeke. 
Navedene statuse roditelj mora dokazati ispravom izdanom od strane nadležnog tijela. Po 
odobrenom zahtjevu roditelja, Odjel će s dječjim vrtićem na području drugog grada ili općine 
sklopiti ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

 Člankom 12. utvrđena je obaveza dječjih vrtića na području drugih gradova i općina s kojima 
Odjel sklopi ugovor o sufinanciranju da na mjesečnoj razini dostavljaju izvješća s podacima o 
upisanoj djeci u odnosu na djecu za koju se traži sufinanciranje. Grad Rijeka sufinancirat će 
djelatnost dječjih vrtića na području drugih gradova i općina s iznosom od 810,00 kuna po 
djetetu mjesečno za redoviti cjelodnevni program, odnosno 567,00 kn po djetetu mjesečno za 



redoviti poludnevni program, i to za najviše 20 djece. 

 Člankom 13. regulirano je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba u 
Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu. Raspodjelu financijskih sredstava obavlja Odjel, 
sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za 2021. godinu. Navedeni 
Plan sastavni je dio Programa te se nalazi u privitku (Privitak 2.).

 Člankom 14. propisano je praćenje i nadziranje izvršenja ovoga Programa te kontrola 
namjenskog korištenja doznačenih sredstava od strane Odjela gradske uprave za odgoj i 
školstvo. Odjel također podnosi godišnje izvješće o ostvarivanju Programa Gradonačelniku 
Grada Rijeke.

 Člankom 15. određeno je stupanje na snagu Programa osmoga dana od dana objave u 
“Službenim novinama Grada Rijeke“.

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) propisana je 
obveza jedinicama lokalne samouprave da u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću javno 
objave na internetskim stranicama i na lako pretraživ način nacrte općih akata kojima se uređuju 
pitanja od značenja za život lokalne zajednice. Ocjenjujući sadržaj ovog akta takvim, Nacrt 
prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i 
predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu bio je javno objavljen na mrežnim 
stranicama www.rijeka.hr, a savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je provedeno u trajanju od 
30 dana, odnosno od 10. veljače do 12. ožujka 2021. godine, sve s ciljem dobivanja povratnih 
informacija od zainteresirane javnosti. 

Tijekom razdoblja trajanja savjetovanja, na Nacrt predmetnog akta pristiglo je pet komentara 
zainteresirane javnosti, a nakon isteka roka za dostavu mišljenja i prijedloga, Izvješće o 
savjetovanju sa zainteresiranom javnošću objavljeno je na naprijed navedenoj mrežnoj stranici te se 
nalazi u prilogu ovog materijala.

Slijedom svega iznijetog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg

Z a k lj u č k a

1. Utvrđuje se Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o 

djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu, u predloženom 

tekstu.

2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje.



Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 
broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 - pročišćeni 
tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ 2021. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i 

predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i 
predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program) 
utvrđuju se potrebe, ciljevi i zadaće u predškolskoj djelatnosti od značenja za Grad Rijeku. 

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje sljedećih potreba: 
- postizanja optimalnog obuhvata djece predškolskog uzrasta programima njege, odgoja, 

obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim 
vrtićima,

- zadovoljavanja razvojnih potreba djece održavanjem postignutih standarda kvalitete i radom 
na njihovom podizanju,

- sufinanciranja djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača s područja grada Rijeke te dječjih 
vrtića s područja susjednih gradova i općina, a sukladno iskazanim potrebama roditelja.

Članak 2.

Cilj ovoga Programa je poticati cjelovit razvoj djeteta, osigurati uvjete za njegovu osobnu, 
emocionalnu, tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit te pratiti dječje razvojne mogućnosti i 
interese i na temelju istih razvijati njegove kompetencije.

Zadaće ovoga Programa su:
- osiguranje zdravstvene zaštite djece, njega i pravilna prehrana te poticanje zdravih stilova 

života,
- dosljedna primjena suvremenog razvojno-humanističkog koncepta, uvažavanje razvojnih 

osobina i specifičnosti razvoja svakog djeteta,
- osiguranje cjelovitog pristupa odgoju i obrazovanju putem stimulacije svih područja razvoja 

djeteta,
- osiguranje inkluzije za djecu s teškoćama u razvoju,
- njegovanje ideje pluralizma kroz ponudu različitih vrsta programa,
- osiguranje uvjeta za participaciju djece u donošenju odluka koje su od značenja za dijete,
- omogućavanje djeci učenje kroz igru zasnovano na suvremenim znanstvenim spoznajama,
- njegovanje dobrih suradničkih i partnerskih odnosa s roditeljima djece,
- suradnja s vanjskim institucijama koje svojom ulogom mogu doprinijeti kvalitetnoj realizaciji 

odgojno obrazovnog programa.

Članak 3.

Grad Rijeka osnivač je predškolskih ustanova Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić 
Sušak (u daljnjem tekstu: dječji vrtići Grada Rijeke) koji su osnovni nositelji ovoga Programa.

Članak 4.

Dječji vrtići Grada Rijeke provode sljedeće verificirane programe odgoja i obrazovanja:
- redoviti cjelodnevni program odgoja i obrazovanja,
- redoviti cjelodnevni program obogaćen specifičnim sadržajima sporta,
- redoviti cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika,
- posebni cjelodnevni program za djecu s teškoćama,



- program predškole.
U Dječjem vrtiću Rijeka, uz programe iz stavka 1. ovoga članka provode se i sljedeći programi:

- redoviti poludnevni program za djecu na bolničkom liječenju u Klinici za pedijatriju KBC-a 
Rijeka na Kantridi,

- redoviti cjelodnevni program ranog učenja talijanskog jezika,
- redoviti smjenski cjelodnevni program,
- redoviti cjelodnevni program obogaćen katoličkim vjerskim odgojem,
- redoviti cjelodnevni program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike talijanske nacionalne 

manjine.
U Dječjem vrtiću More, uz programe iz stavka 1. ovoga članka provode se i sljedeći programi:

- redoviti cjelodnevni program obogaćen elementima waldorfske pedagogije,
- posebni cjelodnevni glazbeni program,
- posebni cjelodnevni program “Odgoj za održivi razvoj”.

U Dječjem vrtiću Sušak, uz programe iz stavka 1. ovoga članka provodi se i program:
- redoviti cjelodnevni program ranog učenja talijanskog jezika.

Članak 5.

Osim redovitih cjelodnevnih programa iz članka 4. ovoga Programa, dječji vrtići Grada Rijeke 
mogu provoditi i verificirane kraće programe te višednevne programe, ovisno o interesu roditelja i 
mogućnostima njihove provedbe. 

Članak 6.

Iznos mjesečnog sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni usluge dječjih vrtića iz članka 3. 
ovoga Programa te mogućnost umanjenja cijene određeno je Odlukom o mjerilima za naplatu 
usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/15, 
8/18 i 15/18), Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika 
usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18) i Odlukom o mjerilima za naplatu usluga 
Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18).

Članak 7.

U cilju optimalnog obuhvata djece s prebivalištem na području grada Rijeke programom 
predškolskog odgoja i obrazovanja, Grad Rijeka će provoditi sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića 
drugih osnivača.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje iz stavka 1. ovoga članka, dječji vrtići drugih osnivača 
dužni su podnijeti prijavu na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na 
sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača za 
pedagošku 2021./2022. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u propisanoj formi te podnijeti svu 
potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija.

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na 
području grada Rijeke, a uvršteni su u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke 
(Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18, 4/19, 13/19 i 20/19) - u daljnjem tekstu: Plan mreže i 
poštivali su odredbe ranije sklopljenih ugovora o sufinanciranju redovitog programa predškolskog 
odgoja.

Temeljem zaprimljene uredne prijave na Javni poziv i u okviru planiranih sredstava, Grad 
Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo (u daljnjem tekstu: Odjel) će s dječjim vrtićima iz 
stavka 1. ovoga članka sklopiti ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obaveze.

Odjel će raspisati Javni poziv najkasnije u mjesecu svibnju 2021. godine te ga objaviti na 
mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Tekst Javnog poziva nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovoga Programa (Privitak 1.).
Javnim pozivom utvrđuje se trajanje javnog poziva, način podnošenja prijava, potrebna 

dokumentacija te uvjeti i kriteriji za ostvarenje prava na sufinanciranje. 



Članak 8.

Tijekom pedagoške godine, Gradonačelnik Grada Rijeke može odobriti sufinanciranje 
proširenog kapaciteta dječjeg vrtića drugog osnivača u odnosu na njegov kapacitet prijavljen na 
Javni poziv, pod uvjetom da je uvršten u Plan mreže te u okviru proračunskih mogućnosti Grada 
Rijeke.

Članak 9.

Dječji vrtići drugih osnivača s kojima Odjel sklopi ugovor iz članka 7. stavka 4. ovoga 
Programa, obvezni su Odjelu dostavljati mjesečno izvješće s podacima o upisanoj djeci u odnosu 
na djecu za koju se traži sufinanciranje djelatnosti. 

Sufinanciranje iz stavka 1. ovoga članka Odjel će odobriti za dijete koje zajedno s oba roditelja 
ima prebivalište na području  grada Rijeci.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, sufinanciranje se može odobriti i za dijete 
samohranog roditelja te dijete roditelja koji ima status stranca s odobrenim privremenim boravkom 
u Republici Hrvatskoj, a živi na području grada Rijeke.

Status iz stavaka 2. i 3. ovoga članka roditelj mora dokazati ispravom izdanom od strane 
nadležnog tijela.

Dječji vrtići drugih osnivača samostalno određuju ekonomsku cijenu svojih programa.
S ciljem da roditelji-korisnici usluga upisane djece sudjeluju u mjesečnoj cijeni redovitog 

cjelodnevnog programa sa iznosom od 720,00 kuna, odnosno redovitog poludnevnog programa sa 
iznosom od 385,00 kuna, Grad Rijeka će dječjim vrtićima drugih osnivača isplaćivati ostatak do
iznosa ekonomske cijene programa pojedinog dječjeg vrtića utvrđenog za pedagošku 2019./2020. 
godinu.

Dječji vrtići drugih osnivača dodatno naplaćuju od roditelja-korisnika usluga posebne, kraće ili 
alternativne programe koje provode uz redoviti program iz stavka 6. ovoga članka.

Članak 10.

Pravo na potpuno ili djelomično podmirenje troškova boravka djeteta u dječjim vrtićima iz 
članaka 3. i 7. ovoga Programa mogu ostvariti djeca čiji roditelji zadovoljavaju jedan od socijalnih 
kriterija sukladno Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17, 9/18 i 6/20), 
putem Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke.

Članak 11.

Slijedom iskazanih potreba roditelja, Grad Rijeka provodit će sufinanciranje djelatnosti dječjih
vrtića na području drugih gradova i općina. 

Sufinanciranje iz stavka 1. ovoga članka, Odjel može odobriti na temelju zaprimljenog i 
obrazloženog zahtjeva roditelja i u okviru planiranih sredstava, i to za dijete koje zajedno s oba 
roditelja ima prebivalište na području grada Rijeke.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, sufinanciranje se može odobriti i za dijete 
samohranog roditelja te dijete roditelja koji ima status stranca s odobrenim privremenim boravkom 
u Republici Hrvatskoj, a živi na području grada Rijeke.

Status iz stavaka 2. i 3. ovoga članka roditelj mora dokazati ispravom izdanom od strane 
nadležnog tijela.

Po odobrenom zahtjevu roditelja, Odjel će s dječjim vrtićem iz stavka 1. ovoga članka sklopiti 
ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obaveze.

Članak 12.

Dječji vrtići na području drugih gradova i općina s kojima Odjel sklopi ugovor iz članka 11. 
stavka 5. ovoga Programa, obvezni su Odjelu dostavljati mjesečno izvješće s podacima o upisanoj 
djeci u odnosu na djecu za koju se traži sufinanciranje. 

Grad Rijeka sufinancirat će djelatnost dječjih vrtića na području drugih gradova i općina s 
iznosom od 810,00 kuna po djetetu mjesečno za redoviti cjelodnevni program, odnosno 567,00 kn 
po djetetu mjesečno za redoviti poludnevni program, i to za najviše 20 djece. 



Članak 13.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba sukladno ovom Programu osigurana su u 
Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel, sukladno Planu 
raspodjele sredstava za programe javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o 
djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za 2021. godinu.

Plan iz stavka 2. ovoga članka nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Programa (Privitak 
2.).

Članak 14.

Odjel prati i nadzire izvršenje ovoga Programa te kontrolira namjensko korištenje doznačenih 
sredstava. 

Odjel podnosi godišnje izvješće o ostvarivanju Programa Gradonačelniku Grada Rijeke.

Članak 15.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada 
Rijeke“.



Privitak 1.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA 
SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA 

DJEČJE VRTIĆE DRUGIH OSNIVAČA ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU

Sukladno Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci 
rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu, redoviti program 
predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača sufinancira se u razdoblju jedne pedagoške 
godine, odnosno od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022. godine. 

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, dječji 
vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na Javni poziv Grada Rijeke u propisanoj formi te 
podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija.

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na 
području grada Rijeke, a koji su utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke 
(„Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18, 4/19, 13/19 i 20/19) – u daljnjem tekstu: Plan mreže i 
koji su poštivali odredbe ranije sklopljenih ugovora o sufinanciranju redovitog programa 
predškolskog odgoja.

Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača obavlja se po principu ravnopravnosti pa će 
Grad Rijeka, s ciljem da roditelji-korisnici usluga upisane djece sudjeluju u mjesečnoj cijeni 
redovitog cjelodnevnog programa sa iznosom od 720,00 kuna, odnosno redovitog poludnevnog 
programa sa iznosom od 385,00 kuna, dječjim vrtićima drugih osnivača isplaćivati ostatak do 
iznosa ekonomske cijene programa pojedinog dječjeg vrtića utvrđenog za pedagošku 2019./2020. 
godinu.

Sufinanciranje se provodi samo u odnosu na djecu koja zajedno s roditeljima imaju 
prebivalište na području grada Rijeke. Iznimku od ovog pravila čine samohrani roditelji te roditelji 
koji imaju status stranca s privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, a žive na području grada 
Rijeke. Svaki od ovih statusa potrebno je dokazati ispravom izdanom od strane nadležnog tijela.

Dječji vrtići drugih osnivača samostalno određuju svoju ekonomsku cijenu te dodatno 
naplaćuju od roditelja-korisnika usluga posebne, kraće ili alternativne programe koje provode uz 
redoviti program.

Za prijavu na Javni poziv propisan je obrazac koji čini sastavni dio ovog Javnog poziva. 
Odgovorna osoba dječjeg vrtića dužna je obrazac nakon ispunjavanja vlastoručno potpisati i uz 
propisanu dokumentaciju poštom dostaviti Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, 
na adresu Trpimirova 2 u Rijeci.

Prijava se smatra valjanom ako je podnesena pravovremeno i s potpunom dokumentacijom. 
Naknadna dopuna dokumentacije može se razmatrati samo ukoliko postoje objektivni razlozi za 
njezinu dostavu izvan roka utvrđenog za podnošenje prijava.

Rok podnošenja prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva.

Sve dostavljene prijave obradit će i ocijeniti Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, na 
osnovu temeljnih kriterija kvalitete, a sukladno:

- Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 
94/13 i 98/19)

- Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ 
broj 63/08 i 90/10)

- Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme 
ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97)



- Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u 
dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01)

- Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim 
vrtićima („Narodne novine“ broj 105/02, 55/06 i 121/07)

- Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije 
u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 114/02 i 63/19)

- Odluci o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje 
(„Narodne novine“ broj 5/15).

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, pod uvjetom da je prethodno 
uvršten u Plan mreže. 

S dječjim vrtićima koji udovolje kriterijima Javnog poziva sklopit će se ugovor o 
sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja kojim će se regulirati međusobna prava i 
obveze ugovornih strana, u svrhu praćenja namjenske potrošnje proračunskih sredstava te 
osiguranja transparentnog uvida u financijsku i programsku dokumentaciju vezanu uz provedbu 
programa za koji je dječji vrtić dobio financijska sredstva iz gradskog proračuna.



PRIJAVA

NA PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU DJEČJIH VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA KOJI

DJELUJU NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

1. OSNOVNI PODACI

Naziv ustanove:

Adresa:

Telefon / mobitel / telefaks:

E - mail:

IBAN i Deponentna banka:

OIB:

Odgovorna osoba i funkcija:

Osnivač ustanove – navesti ime

Upravno vijeće:
IME I PREZIME ADRESA TEL/MOB

Predsjednik
Član
Član
Član
Član

1.1. PROGRAMI U PEDAGOŠKOJ 2020./2021. GODINI

Vrsta  programa Broj grupa
Broj upisane 

djece po 
programu

Od toga s 
prebivalištem u 

gradu Rijeci

1. Vrtićki 10-satni
2. Jaslički 10-satni

UKUPNO

1.2. STRUKTURA ZAPOSLENIH  DJELATNIKA 

Naziv radnog mjesta
Bruto plaća s 

doprinosima na 
plaću

Broj
izvršitelja

Školska
sprema

Status radnika
ugovor o radu

ili djelu



UKUPNO

1.3. PODACI O RASPOLOŽIVOM PROSTORU

Adresa
objekta

Površina prostora u m2 Oblik korištenja

Zatvoreni Otvoreni U vlasništvu
Gradski prostor

Da Ne

UKUPNO:

2. ANALIZA POSLOVANJA USTANOVE U PEDAGOŠKOJ 2020./2021. GODINI                    

IZVORI SREDSTAVA (u kunama)
IZVOR

SREDSTAVA
PLANIRANO
2020./2021.

OSTVARENO
2020./2021.

GRAD RIJEKA – subvencija OGU za 
odgoj i školstvo
GRAD RIJEKA – socijalni program

subvencija drugih OPĆINA I GRADOVA

ŽUPANIJA
MZO
VLASTITI PRIHODI (uplate roditelja)
OSTALI (navesti koji)

UKUPNO

3. PROGRAM RADA ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU S FINANCIJSKIM PLANOM 

1.1. SAŽETAK PROGRAMA RADA 
Navesti bitne zadaće plana i programa rada.



1.2. PLANIRANA SREDSTVA PO VRSTI TROŠKA 

OPIS TROŠKA
PLAN

2021./2022.
1. Rashodi za zaposlene

     (bruto plaće)
2. Materijalni rashodi 

     (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju,      
     rashodi za usluge, financijski rashodi i ostali rashodi)

3. Ostali troškovi
     (navesti koji)

UKUPNO

3.3. IZRAČUN EKONOMSKE CIJENE SMJEŠTAJA DJECE (PODUZETNICI)

Naziv vrtića
Troškovi 
sirovina i 
materijala

Ostali 
vanjski 
troškovi

Troškovi 
osoblja

Amortizacija
Ostali 

troškovi

Ostali 
poslovni 
rashodi

Ukupno:
Ukupan 

broj 
djece

Ekonomska 
cijena

IZRAČUN EKONOMSKE CIJENE SMJEŠTAJA DJECE (NEPROFITNI)

Naziv vrtića
Plaće i 

doprinosi 
na plaće

Ostali 
rashodi za 

radnike

Naknade 
troškova 

radnicima

Rashodi za 
usluge

Rashodi za 
materijal i 
energiju

Ostali 
nespomenuti 

materijalni 
rashodi

Rashod 
amortizacije

Ostali 
rashodi

Rashodi 
vezani uz 
financije

Ukupno:
Ukupan 

broj 
djece

Ekonomska 
cijena



3.4.    PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORIMA

IZVOR
SREDSTAVA

PLANIRANO
2021./2022.

GRAD RIJEKA – subvencija OGU za odgoj i školstvo

GRAD RIJEKA – socijalni program
subvencija drugih OPĆINA I GRADOVA
ŽUPANIJA
MZO
VLASTITI PRIHODI (uplate roditelja)
OSTALI (navesti koji)

UKUPNO

*Ukupni godišnji rashodi iz tabele 3.3. moraju odgovarati Ukupnom u tabeli 3.4.

3.5.   PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

UZ POPUNJENI OBRAZAC POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

1. Izvadak iz registra Trgovačkog suda ne stariji od 6 mjeseci, 
2. Rješenje Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, Primorsko- goranske županije,
3. Financijsko izvješće za 2020. godinu koje je predano u FINA-u s pripadajućim bilješkama,
4. Preslika suglasnosti nadležnog ministarstva za provedbu programa koji će se provoditi,
5. Preslika isprave o stručnoj osposobljenosti odgojitelja i drugih djelatnika koji ostvaruju 

neposredan rad s djecom sukladno zakonu,
6. Preslike Rješenja sanitarne i prosvjetne inspekcije u pedagoškoj godini 2020./2021., odnosno 

izjava da nije bilo inspekcije,
7. Preslika ugovora o pripremi hrane, preslika primjera jelovnika za 2020./2021. godinu,
8. Certifikat ili drugi dokaz o verifikaciji implementiranog HACCP sustava, 
9. Adresa mrežnih stranica dječjeg vrtića, fotografija oglasne ploče u dječjem vrtiću odnosno 

dokaz da na drugi prikladni način dječji vrtić obavještava javnost o svom radu. 

Rijeka, _____________________ 2021.



Obrazac pripremio 

_____________________________________________________________ 
(navesti ime i prezime te kontakt broj telefona)

   ODGOVORNA OSOBA USTANOVE

______________________________



Privitak 2.

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA
U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU TE SKRBI O DJECI RANE I PREDŠKOLSKE 

DOBI GRADA RIJEKE ZA 2021. GODINU

AKTIVNOST PLAN ZA 2021.

1. PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE 87.364.004,00

Dječji vrtić Rijeka 58.808.516,00

Dječji vrtić More 13.949.289,00

Dječji vrtić Sušak 14.606.199,00

2. SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI DJEČJIH VRTIĆA DRUGIH 
OSNIVAČA

7.205.600,00

3. SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI DJEČJIH VRTIĆA NA 
PODRUČJU DRUGIH GRADOVA I OPĆINA

194.400,00

UKUPNO (1+2+3) 94.764.004,00



Privitak 3.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: 
Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske 
dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu.

Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30 dana odnosno od 10. veljače do 12. 
ožujka 2021. godine.

Cilj i glavne teme 
savjetovanja

Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u 
svezi predloženog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o 
djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu.

Red. 
broj

Naziv 
dionika 

(pojedinac, 
organizacija, 
institucija)

Članak na koji se 
odnosi primjedba/

prijedlog
Tekst primjedbe/prijedloga

Prihvaćanje/ neprihvaćanje 
primjedbe ili prijedloga

1. Lea Juretić

Komentar na Program
bez navoda konkretnog 

članka s 
primjedbom/prijedlogom

Nedostatni kapaciteti ranog i 
predškolskog odgoja su 

dugogodišnji problem u gradu 
Rijeci. Potrebe i interesi za 

vrtić/jaslice jasno su izraženi 
svake godine putem prijava za 
upis djece u DV. Upravo zbog 

toga smo u jesen 2020 
pokrenuli peticiju zajedno sa 

inicijativom odgojitelja SIDRO 
za bolje uvjete djeci u vrtićima.

Komentar je razmotren te navodimo 
kako Grad Rijeka kontinuirano ulaže u 

širenje kapaciteta postojećih vrtića i 
izgradnju novih, te putem 

sufinanciranja djelatnosti vrtića drugih 
osnivača povećava obuhvat djece 

predškolskim odgojem i 
obrazovanjem, uz istovremeno 

poštivanje svih pozitivnih propisa, a 
posebice Državnog standarda 

predškolskog odgoja i naobrazbe.

2. Milan Vujnović

Komentar na Program
bez navoda konkretnog 

članka s 
primjedbom/prijedlogom

Poludnevni boravak (6-satni) 
uvrstiti kao kategoriju za 

plaćanje u vrtićima kojima je 
grad osnivač na način kako se 

sufinancira za vrtiće drugih 
osnivača (cca 50% cijene 
cjelodnevnog boravka).

Prijedlog je razmotren, ali nije 
prihvaćen, budući da se isti odnosi na 

problematiku koja je regulirana 
Odlukom o mjerilima za naplatu 
usluga Dječjeg vrtića Rijeka od 

roditelja korisnika usluga, Odlukom o 
mjerilima za naplatu usluga Dječjeg 

vrtića More od roditelja korisnika 
usluga, Odlukom o mjerilima za 

naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak 
od roditelja korisnika usluga.

3. Pojedinac 

Komentar na Program
bez navoda konkretnog 

članka s 
primjedbom/prijedlogom

Poštovani, naša djeca su 
budućnost i naši najosjetljiviji 
građani, te Vas molim da se 

obrati pozornost da se niti jedno 
dijete ne izostavi kada je u
pitanju predškolski odgoj.

Naravno da svaki građanin 
polazi najprije od sebe i 

problema sa kojima se on sam 
susreo, odnosno za koje može 

reći da isti problemi stvarno 
postoje. Vezano za navedeno, 
želim naglasiti potrebu da se u 

vrtićima u gradu Rijeci povećaju 
kapaciteti kada se radi o upisu 
djece sa teškoćama u razvoju, 
prvenstveno mislim na teškoće 
iz spektra autizma ali svakako 
ne treba zanemariti niti druge 
vrste teškoća, odnosno da se 

djeci omogući uključenje u 
programe predškolskog odgoja 
koji će biti prilagođeni njihovim 

Napomena: sljedeći odgovor daje se 
objedinjeno za primjedbe koje su 

navedene pod rednim brojevima 3., 4. 
i 5.

Prijedlog je razmotren, ali budući da 
se ovim Programom ne regulira broj 

odgojno-obrazovnih skupina u 
pojedinom vrtiću pa tako ni broj 

odgojno-obrazovnih skupina 
namijenjenih djeci s teškoćama, ne 
postoji mogućnost njegove izmjene 

i/ili dopune.

Dječji vrtići kontinuirano prate potrebe 
roditelja te svake nove pedagoške 
godine prilagođavaju broj i vrstu 

odgojno-obrazovnih skupina 
iskazanim potrebama.

Posebne skupine namijenjene djeci s 
težim i/ili višestrukim teškoćama u 
razvoju dječji vrtići otvaraju prema 



potrebama, rad uz odgovarajući 
stručni kadar.

iskazanim potrebama roditelja 
prilikom zaprimanja prijava za upis 

djece, a sukladno prostornim i 
kadrovskim mogućnostima te 

Državnom pedagoškom standardu. 
Vrsta odgojno-obrazovne skupine 

ovisi o vrsti teškoće odnosno 
medicinskoj dokumentaciji djeteta. 
Trenutno u dječjim vrtićima grada 
Rijeke djeluje 6 posebnih odgojno-

obrazovnih skupina.
Pored toga, vrtići kontinuirano 

otvaraju tzv. inkluzivne skupine 
odnosno odgojno-obrazovne skupine 
s redovitim programom u koje se u 

pravilu upisuju djeca s lakšim 
teškoćama u razvoju i to na temelju 

mišljenja stručnog povjerenstva, 
stručnih suradnika i odgovarajućih 

medicinskih nalaza. Broj ovih skupina 
određuje dječji vrtić prema iskazanim 

potrebama roditelja, kadrovskim 
mogućnostima i mjerilima Državnog 

pedagoškog standarda. 
Državnim pedagoškim standardom 
utvrđuju se, između ostalog, mjerila 
za broj djece u odgojnim skupinama 
mjerila za broj odgojitelja, stručnih 
suradnika i ostalih zaposlenika u 

dječjem vrtiću, te predškolski odgoj i 
obrazovanje djece s posebnim 

potrebama. Člankom 22. Standarda 
regulira se mogućnost smanjenja 
broja djece u odgojno-obrazovnoj 

skupini uslijed uključivanja u skupinu 
djeteta s teškoćama dok se člankom 

23. određuje broj djece s teškoćama u 
odgojno-obrazovnim skupinama 

posebnog programa, ovisno o dobi 
djece i vrsti teškoće. Članak 28. 

Standarda propisuje potreban broj
odgojitelja i drugih radnika po 

odgojno-obrazovnoj skupini te je iz 
njega moguće iščitati da u jednoj 
skupini s posebnim cjelodnevnim 
programom za djecu s teškoćama 

rade dva odgojitelja i po jedan 
stručnjak edukacijsko-

rehabilitacijskog profila i jedan 
pomoćni radnik za njegu, skrb i 

pratnju. 
Odgojitelji i stručni suradnici u 

dječjem vrtiću u obvezi su trajnog 
stručnog usavršavanja u domeni 
svoje djelatnosti, kao dio svoje 

redovite satnice. Stručni suradnici 
obvezni su u neposrednome 
pedagoškom radu s djecom, 

odgojiteljima i roditeljima provoditi 25 
radnih sati tjedno, a čime je također 

obuhvaćen rad s djecom s 
teškoćama. U radu s djecom s 

teškoćama poseban značaj imaju 
stručnjaci edukacijsko-

rehabilitacijskog profila koji rade na 
prepoznavanju, ublažavanju i 

otklanjanju teškoća djece te stvaraju 
uvjete za uključivanje djece u 

posebne i redovite programe dječjeg 
vrtića. Dječji vrtić Sušak ima

zaposlena tri stručna suradnika: 

4. Pojedinac

Komentar na Program
bez navoda konkretnog 

članka s 
primjedbom/prijedlogom

Ako je moguće povećati broj 
inkluzivnih grupa u vrtićima. 
Svake godine puno djece ne 

može upisati vrtić a da ne 
spominjemu djecu s posebnim 

potrebama.

5.
Tea Mičić 
Badurina

Komentar na Program
bez navoda konkretnog 

članka s 
primjedbom/prijedlogom

Navedeno je da se Programom 
javnih potreba u predškolskom 
odgoju i obrazovanju te skrbi o 
djeci rane i predškolske dobi 
Grada Rijeke za pedagošku 
2021./2022. godinu, stvaraju 

uvjeti za zadovoljavanje 
razvojnih potreba djece 
održavanjem postignutih 

standarda kvalitete i radom na 
njihovom podizanju. U tom 

smislu, osvrnula bih se na jedan 
segment zadovoljavanja 

razvojnih potreba kod djece s 
poteškoćama u razvoju.

Pravo svakog djeteta da bude 
uključen u redovite odgojno-

obrazovne programe u kojima 
će se zajedno sa svojim 

vršnjacima razvijati na način 
primjeren njegovim 

mogućnostima, potrebama i 
interesima.

Naime, sve veći je broj djece s 
nekim oblikom teškoće u 
razvoju, kojoj je potrebna 

stručna podrška. Kod poticanja 
razvoja socijalnih kompetencija 
djeteta zasigurno prvo mjesto 

zauzimaju odgojitelji. U svakom 
Centru sad već sasvim sigurno 

postoje skupine s djecom s 
teškoćama. Te skupine su 

same po sebi velike te dva i 
tako preopterećena odgojitelja 
teško mogu pružiti podršku s 

adekvatnim pristupom i 
metodama djeci s teškoćama. 

Uostalom, nisu ni kvalificirani za 
takvo što. Protokolarni stručni 

pedijatrijski tim (neurolog, 
psihijatar, psiholog i edukacijski 

rehabilitator) kod djece s 
poteškoćama u razvoju, 

posebice onima iz autističnog 
spektra te s djecom s 

poteškoćama u socijalnoj 
komunikaciji, redovito u svojim 

preporukama naglašavaju 
uključivanje vrtićke stručne 

podrške (prvenstveno 
edukacijskog rehabilitatora i 
logopeda educiranih za rad s 

takvom djecom) koji bi, zajedno 
s odgojiteljima timski radili na 
inkluziji djeteta, odnosno na 

njegovom kognitivnom, 
socijalnom i emocionalnom 
razvoju. Na taj način bi se i 
odgajatelji educirali za rad u 

inkluziji.



„Pokrivenost“ stručnom 
podrškom, prema tumačenju 
Centra za ranu intervenciju, 
podrazumijeva i već samu 

uključenost djeteta u redovni 
vrtić, što apsolutno ne znači da 

dijete s poteškoćama time 
dobiva ono što mu je zaista i 

potrebno, a to je stručna 
podrška koja će mu omogućiti 

aktivno i potpuno sudjelovanje u 
odgojnoj skupini, podići 

samopouzdanje i pružiti osjećaj 
pripadnosti. Takvim se 

pristupom, jedino štiti već i 
onako opterećen sustav, a 

roditelje ostavlja 
bespomoćnima.

Grad Rijeka, u odnosu na neke 
druge gradove i općine, kroz 

vrtićke programe prepoznao je 
inkluzivne programe kao 
potrebne i važne dijelove 

predškolskog sustava. 
Nažalost, pokazuje se da ih je 

premalo jer broj djece iz godine 
u godinu raste. Ako, primjerice, 

na 30 skupina postoji samo 
jedan rehabilitator koji s 
psihologom obilazi djecu 

jednom tjedno, teško se može 
reći da ta djeca uživaju neki 

nadstandard (bez obzira na to 
što je formalno definirano 

standardom – jer on je 
nedostatan u ovakvim 

slučajevima).
Svjesna sam činjenice da su 

ovo nesigurna i izazovna 
vremena te da je proračunskih 
sredstava malo u odnosu na 
potrebe. No vjerujem da bi 

roditelji pristali i na 
sufinanciranje stručne podrške 

budući da je ona i privatno 
teško dobavljiva, a mnogima je 

u punom opsegu i financijski 
nedostižna. Sustav je, nažalost, 

takav da u njemu naprosto 
nema podrške za djecu s 

poteškoćama.
Prijedlozi su sljedeći:

– povećati tjedni broj obilazaka 
(direktnog rada s djecom) 
stručnog tima (edukacijski 
rehabilitator/psiholog) za 

skupine u kojima za to postoji 
potreba

– otvoriti veći broj inkluzivnih 
skupina po Centrima, koje će 
imati prateću stručnu podršku

pedagoga, psihologa i edukacijskog
rehabilitatora kao i Dječji vrtić More, 
dok Dječji vrtić Rijeka kao najveća 
predškolska ustanova u našemu 

gradu s najvećim brojem skupina i 
djece s teškoćama ima zaposleno 14 

stručnih suradnika: 5 pedagoga, 5 
psihologa i 4 edukacijska 

rehabilitatora. Spomenimo ovdje i 
zaposlenog

stručnog suradnika – psihologa 
isključivo zaduženog za rad s djecom 
s teškoćama što svakako smatramo 

nadstandardom u brizi djece s 
teškoćama. Osim stručnih suradnika, 
s djecom s teškoćama u posebnim i 
tzv. inkluzivnim odgojno-obrazovnim 

skupinama rade rehabilitatori-
odgojitelji kojih Dječji vrtić Sušak i 
More imaju zaposlenog po jednog 

radnika, dok ih Dječji vrtić Rijeka ima 
zaposleno ukupno 7, a što je također 

kategorija koju smatramo 
nadstandardom u odnosu na 
postojeće zakonsko rješenje.
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