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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
           GRAD RIJEKA 
              Gradonačelnik 
Rijeka, 13. 9. 2021. 
 
 
 
 
 

   Gradsko vijeće Grada Rijeke 
   n/r predsjednice Ane Trošelj 

 

 

 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 izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području grada 
Rijeke. 
 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, 2/20 i 3/21) za izvjestiteljicu na 

sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem Sandu Sušanj, pročelnicu Odjela gradske 

uprave za odgoj i školstvo. 

 

 

 

GRADONAČELNIK 

        
                                                                              
 

      Marko FILIPOVIĆ 
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O b r a z l o ž e nj e  

Prijedloga izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke  
 
 

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, utvrđene su ustanove 
predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i 
obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.  

 
U točki III. utvrđeno je da se Plan mreže može dopunjavati osnivanjem novih dječjih 

vrtića odnosno otvaranjem novih područnih objekata dječjih vrtića, uključujući i njihovo 
proširivanje.  

 
Dječji vrtić Žirafa dostavio je 13. kolovoza 2021. godine dokumentaciju kojom 

dokazuje promjenu sjedišta dječjeg vrtića, prestanak odgojno-obrazovnog rada u prostoru na 
adresi Nikole Cara 6a (dosadašnjem sjedištu upisanom u Plan mreže), kao i prestanak rada 
područnog vrtića „Svjetlost“ na adresi Ante Mandića 50. 

  
Naime, Dječji vrtić Žirafa otkazao je ugovor o zakupu poslovnog prostora na adresi 

Nikole Cara 6a, a tamo organizirane dvije odgojno-obrazovne skupine djece (jedna jaslička i 
jedna vrtićka odgojno-obrazovna skupina) premještene su u novouređene prostore na adresi 
Ante Mandića 50 (lokacija dosadašnjeg područnog vrtića „Svjetlost“). 

 
Promjena sjedišta Dječjeg vrtića Žirafa i brisanje podružnice „Svjetlost“ upisano je u 

sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci. Rješenjem Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje 
Primorsko-goranske županije (KLASA: UP/I-601-02/21-01/5, URBROJ: 2170/1-05/13-21-4) 
od 10. kolovoza 2021. godine, Dječjem vrtiću Žirafa odobren je početak obavljanja djelatnosti 
predškolskog odgoja i obrazovanja u prostoru novog sjedišta vrtića na adresi Ante Mandića 
50. Sukladno ovom Rješenju, Dječji vrtić Žirafa će u prostoru novog sjedišta vrtića ostvarivati 
odobreni primarni program – redoviti desetsatni program odgojno-obrazovnog rada za dvije 
jasličke odgojno-obrazovne skupine djece i tri vrtićke odgojno-obrazovne skupine djece od 
navršene tri godine života do polaska u školu. 

  
Područni vrtić „Žirafica“, na adresi Ulica 1. maja 10 nastavlja s radom u 

nepromijenjenim uvjetima temeljem Rješenja Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj 
županiji, Služba za društvene djelatnosti (KLASA: UP/I-601-02/14-01/06, URBROJ: 2170-05-
04/1-15-12 od 23. veljače 2015. godine) i to u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini za djecu 
vrtićke dobi od tri godine života pa do polaska u osnovnu školu. 

 
Sukladno navedenom, predlaže se izmjena Plana mreže, na način da se za Dječji 

vrtić Žirafa izmijeni adresa sjedišta te izbriše Područni vrtić „Svjetlost“. 
 
Nadalje, u cilju obuhvata predškolskim odgojem što većeg broja djece iznađena je 

mogućnost otvaranja dodatnih kapaciteta za rad vrtića u prostorima Osnovne škole Kozala, 
na adresi Ante Kovačića 21, gdje će biti moguć rad dviju novih jasličkih odgojno-obrazovnih 
skupina djece. U ovu je svrhu potrebno formirati novi Podcentar predškolskog odgoja Kozala 
u sastavu Dječjeg vrtića Rijeka te se ovim materijalom isto predlaže unijeti u Plan mreže. 

 
Iz razloga nedavnog početka nove pedagoške godine, ovim se materijalom predlaže 

stupanje na snagu Izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke 
prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“, sukladno članku 109. 
stavku 2. 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). 



4 
 

 
 

 
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i 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  

 
 

IZMJENU I DOPUNU 
Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke  

 
 

I.  
 

U Planu mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 15/18, 4/19, 13/19 i 20/19) u točki VI. stavku 1. točki 1. iza podstavka 21. dodaje 
se novi podstavak 22. koji glasi: 

„- Kozala, Ante Kovačića 21.“ 
            Dosadašnji podstavak 22. postaje podstavak 23. 

 
Točka 11. mijenja se i glasi:  
„Dječji vrtić Žirafa, Ante Mandića 50,  
- osnivač Marija Šimunović 
Područni vrtić Žirafica 
Ulica 1. maja 10.“  

 
 

II.  
 

Ova Izmjena i dopuna plana stupa na snagu prvoga dana od dana objave u 
„Službenim novinama Grada Rijeke“. 
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Objavljeno u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 15/18 
 
 

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne 
novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i 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 i 
11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo 
je 
   

PLAN 
MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE 

  
I. 

Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan mreže) utvrđuju 
se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i 
obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi. 
 

II. 
Na području grada Rijeke djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavljaju Dječji vrtić 

Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More, kojima je osnivač Grad Rijeka te dječji vrtići drugih 
osnivača.  

  
 III.  
  

Ovaj Plan mreže može se dopunjavati osnivanjem novih dječjih vrtića u skladu sa zakonom 
kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnim pedagoškim standardom predškolskog 
odgoja i naobrazbe odnosno otvaranjem novih područnih objekata dječjih vrtića, uključujući i njihovo 
proširivanje. 
  

 IV. 
  

Grad Rijeka nema obvezu sufinanciranja djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača koji se 
nalaze u Planu mreže. 

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i 
predškolske dobi Grada Rijeke koji donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke, za svaku pedagošku godinu 
utvrđuju se iznosi sufinanciranja djelatnosti dječjih vrtića iz stavka 1. ove točke, ovisno o potrebama 
građana te o mogućnosti financiranja iz Proračuna Grada Rijeke. 
  

V. 
  

Plan mreže udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića za djecu 
rane i predškolske dobi te osigurava zadovoljavanje potreba građana za provedbom programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja. 
  

VI. 
  

U Plan mreže ulaze dječji vrtići kako slijedi:  
             
DJEČJI VRTIĆI ČIJI JE OSNIVAČ GRAD RIJEKA 
– Dječji vrtić Rijeka, Veslarska ulica  
   koji obuhvaća objekte Podcentara predškolskog odgoja: 
   – Zamet, Bože Vidasa 12/A 
   – Oblačić, Obitelj Sušanj 9 
   – Krijesnica, Bujska 17 
   – Mirta, Pulska 19 
   – Gardelin, Zvonimirova 58 
   – Srdoči, Srdoči 55 
   – Turnić, Antuna Kosića Rika 7 
   – Krnjevo, Karasova 4 
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   – Podmurvice, Cavtatska 4 
   – Zvonimir Cviić, Bribirska 12 
   – Pehlin, Minakovo 30 
   – Topolino, Vukovarska 27 
   – Radost, Franje Čandeka 16     
   – Mavrica, Mihovilići 33 
   – Maestral, Kozala 47/A 
   – Belveder, Uspon Irene Tomee 6 
   – Gabbiano, Kozala 41 
   – Potok, Josipa Završnika 3 
   – Rastočine, Rastočine 5/A 
   – Drenova, Stanka Frankovića 7/A 
   – Mlaka, Podmurvice 4 
   – odgojno-obrazovni rad u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, Lokalitet Kantrida 

– Dječji vrtić Sušak, Braće Stipčić 32   
   – koji obuhvaća objekte Podcentara predškolskog odgoja: 
   – Morčić, Braće Stipčić 32   
   – Galeb, Kvaternikova 60 
   – Vežica, Kvaternikova 37 
   – Veseljko, Janka Polić Kamova 58 
   – Pčelice, Slavka Krautzeka 84 

– Dječji vrtić More, Marohnićeva 12 
   – koji obuhvaća objekte Podcentara predškolskog odgoja: 
   – Đurđice, Marohnićeva 12 
   – Bulevard, Trg Braće Mažuranića 4 
   – Kvarner, Kalvarija 1/I 
   – Delfin, Ive Marinkovića 22 
   – Vidrice, Finderleove stube 1 

DJEČJI VRTIĆI ČIJI SU OSNIVAČI VJERSKE ZAJEDNICE, DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE 
– Dječji vrtić Mala vila, Zametska 6  
   – osnivač Udruga građana Društvo prijatelja waldorfske pedagogije 
– Dječji vrtić “Nazaret”, Cvetkov trg 5  
    – osnivač Družba sestara Presvetog Srca Isusova 
      Područni vrtić “Mima”, Pomerio 13 
– Dječji vrtić Pinokio, Ludvetov breg 1   
    – osnivač Ines Žic 
– Dječji vrtić Zvjezdica mira, Dr. Frana Kresnika 8 
   – osnivač Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog 
– Dječji vrtić “Snjeguljica”, Bože Starca Jurićeva 58   
   –  osnivač Barbara Drezga 
      Područni vrtić “Sedam patuljaka” 
      Bože Starca Jurićeva 52 
– Dječji vrtić “Mali princ”, Meštrovićeva 24   
   – osnivač Sandra Cikač Stjepić 
     Područni vrtić “Mala Sirena” 
     Braće Fućak 5c  
– Dječji vrtić “Zlatan”, Primorska 9   
   – osnivač Vinka Mataija 
– Dječji vrtić Žirafa, Nikole Cara 6a 
   – osnivač Marija Šimunović 
      Područni ured Žirafica 
      Ulica 1. maja 10 
– Dječji vrtić Luna, Košićevac 5/a  
   – osnivač Jasmina Puž.  
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VII.  

Osim objekata dječjih vrtića navedenih u točki VI. ovoga Plana mreže, na području grada 
Rijeke predviđa se gradnja novih objekata dječjih vrtića ili uključivanja postojećih objekata na kojima 
postoji mogućnost prenamjene građevine za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja 
te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, u suglasju s prostornim planovima Grada Rijeke. 

VIII. 

Nakon već provedene statusne promjene Dječjeg vrtića Rijeka podjelom na tri ustanove 
(Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More), Grad Rijeka će pokrenuti postupak daljnje 
podjele Dječjeg vrtića Rijeka na još tri ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja sukladno zakonu 
kojim se uređuju ustanove, zakonu kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnom 
pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe. 

Grad Rijeka će pokrenuti postupak provođenja statusne promjene u smislu stavka 1. ove 
točke kada se steknu svi preduvjeti (financijski, kadrovski, prostorni, tehnički i drugi preduvjeti) za 
njeno provođenje. 

  IX. 

Ovaj Plan mreže dostavit će se Primorsko-goranskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže 
dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije.  

X. 

Danom stupanja na snagu ovoga Plana mreže prestaje važiti Plan mreže dječjih vrtića na 
području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 10/14, 6/15, 8/16 i 6/17). 

XI. 

Ovaj Plan mreže stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada 
Rijeke”. 

KLASA: 021-05/18-01/185 
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2 
Rijeka, 18. prosinca 2018. 

  

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 

 
Predsjednik 

Gradskog vijeća 
Andrej Poropat, v.r. 
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Objavljeno u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 4/19 

 
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne 

novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i 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 i 
11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je 
  

 IZMJENU 
Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke 

  
  
I. 

  
U Planu mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 

15/18) u točki VI. stavku 1. točka 11. mijenja se i glasi: 
• “Dječji vrtić Žirafa, Nikole Cara 6a  

                 – osnivač Marija Šimunović 
                  Područni vrtić „Žirafica“, Ulica 1. maja 10 
                  Područni vrtić „Svjetlost“, Ante Mandića 50“. 

  
  
II. 

  
Ova Izmjena plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada 
Rijeke”. 
  
KLASA: 021-05/19-01/24 
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2 
Rijeka, 28. veljače 2019. 
  
  
  

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Andrej Poropat, v.r. 
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Objavljeno u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 13/19 

 
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne 

novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i 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 i 
11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je 
  
 

D O P U N U 
Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke 

 
  
 I. 
 

U Planu mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 
15/18 i 4/19) u točki VI. stavku 1. iza točke 12. dodaje se nova točka 13. koja glasi:  

• “Dječji vrtić „Planet mašte“, Dragutina Tadijanovića 1,  
           – osnivači Alida Diminić i Maja Iveljić.” 
  

  
 II. 

  
Ova Dopuna plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama 

Grada Rijeke”. 
  
  
KLASA: 021-05/19-01/98 
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2 
Rijeka, 30. svibnja 2019. 
  
  
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Andrej Poropat, v.r. 
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Objavljeno u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 20/19 

 
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne 

novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i 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 i 
11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. listopada 2019. godine, donijelo 
je 

   
  

I Z M J E N U 
Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke 

   
  
I. 

  
U Planu mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 

15/18, 4/19 i 13/19) u točki VI. stavku 1. točka 12. mijenja se i glasi: 
“Dječji vrtić Luna, Medovićeva 35, 
– osnivač Dolores Matković”. 

  
  
II. 

  
Ova Izmjena plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama 

Grada Rijeke”. 
  
KLASA: 021-05/19-01/136 
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2 
Rijeka, 29. listopada 2019. 
  
  
 
  

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Andrej Poropat, v.r. 
 

 


