Obrazloženje
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.
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.
Grad Rijeka, temeljem Zakona, za svaku pedagošku godinu donosi Program javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke - u
daljnjem tekstu: Program, putem kojeg nastoji zadovoljiti potrebe u predškolskoj djelatnosti na
području grada Rijeke, uvažavajući pri tom sve relevantne pozitivne propise. Budući da je već
niz godina vidljiv nesrazmjer u kapacitetu gradskih predškolskih ustanova i potreba roditelja za
smještajem djece rane i predškolske dobi, Grad Rijeka putem Programa osigurava
sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće čiji su osnivači
fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice, a djeluju na području grada Rijeke i uključeni su u
Plan mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj
15/18, 4/19, 13/19 i 20/19).
Dječji vrtići drugih osnivača samostalno utvrđuju svoju ekonomsku cijenu, kao i kriterije i visinu
sudjelovanja roditelja u cijeni njihovih programa. Za roditelje djece koja su upisana u dječji
vrtić, a koja zadovoljavaju jedan od socijalnih uvjeta, sredstva za njihov boravak osiguravaju
se u proračunu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i
predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. godinu donijelo je Gradsko vijeće
Grada Rijeke na sjednici 14. srpnja 2020. godine. Program je objavljen u „Službenim novinama
Grada Rijeke“ broj 11/20, a stupio je na snagu 28. srpnja 2020. U Glavi III. „PROVEDBA
PROGRAMA“ u točki 4. „Dječji vrtići drugih osnivača“, određuje se sufinanciranje cijene
boravka djeteta u vrtiću na način da se pedagoška godina dijeli na razdoblje od rujna do
prosinca 2020. godine te na razdoblje od siječnja do kolovoza 2021. godine.

Na temelju Programa, u prvom dijelu pedagoške 2020./2021. godine, Grad Rijeka za
sufinanciranje jasličkog 10-satnog odgojno-obrazovnog programa isplaćuje dječjim vrtićima
drugih osnivača iznose sufinanciranja kako je to utvrđeno za pedagošku 2019./2020. godinu
tj. iznose do utvrđene pune ekonomske cijene vrtića dok roditelj plaća iznos od 720,00 kuna.
Za isto razdoblje, Grad Rijeka sufinancira vrtićki 10-satni odgojno-obrazovni program s
iznosom od 860,00 kuna po djetetu. Nadalje, za drugi dio pedagoške 2020./2021. godine,
Programom je utvrđeno da Grad Rijeka dječjim vrtićima isplaćuje iznose utvrđene za
pedagošku 2019./2020. godinu tj. iznose do utvrđene pune ekonomske cijene vrtića dok će
roditelj plaćati iznos od 720,00 kuna za cjelodnevni jaslički ili vrtićki program odnosno 385,00
kuna za poludnevni jaslički ili vrtićki program.
Po donošenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci
rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. godinu, Grad Rijeka raspisao
je javni poziv na koji su se prijavili dječji vrtići drugih osnivača kako bi ostvarili pravo na
sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja. Temeljem javnog poziva
Gradonačelnik Grada Rijeke je 8. rujna 2020. godine donio Zaključak (KLASA: 023-01/2004/83-66, URBROJ: 2170/01-15-00-20-3) kojim je, po zaprimljenim zahtjevima, prihvaćeno
sufinanciranje 10 dječjih vrtića drugih osnivača s kapacitetom 564 djece.
Ovim se Nacrtom predlaže izmijeniti dosadašnji iznos sufinanciranja dječjih vrtića drugih
osnivača na način da se za provedbu redovitog cjelodnevnog 10-satnog odgojno-obrazovnog
programa u vrtićkim odgojnim skupinama osigura iznos od 950,00 kuna po djetetu, dok se za
sufinanciranje provedbe redovitog cjelodnevnog 10-satnog odgojno-obrazovnog programa u
jasličkim odgojnim skupinama zadrži dosadašnji model sufinanciranja. Potonje znači da će se
u proračunu Grada Rijeke za sufinanciranje jasličkih odgojnih skupina osigurati razlika iznosa
do pune ekonomske cijene vrtića uz sudjelovanje roditelja-korisnika usluga dječjeg vrtića u
punoj mjesečnoj cijeni iznosom od 720,00 kn. Redoviti poludnevni 6-satni program nije
predviđen za sufinanciranje Programom budući da dječji vrtići drugih osnivača nemaju
organiziran poludnevni program. Ukoliko dijete boravi u 10-satnom programu 6 sati, roditeljikorisnici usluge sufinancirat će se istim iznosom kao i roditelji-korisnici čije dijete u programu
boravi 10 sati. Primjena navedenog započet će s 1. siječnjem 2021. godine s važenjem do
konca pedagoške godine 2020./2021.
Konkretni iznosi sufinanciranja utvrdit će se dodacima ugovora koje će Grad Rijeka sklopiti sa
svim dječjim vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke koji su udovoljili kriterijima
Javnog poziva te su s njima temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke od 8. rujna
2020. godine (KLASA: 023-01/20-04/83-66, URBROJ: 2170/01-15-00-20-3), sredinom rujna
2020. godine sklopljeni ugovori o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja.
Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) propisana je
obveza jedinica lokalne samouprave da u svrhu savjetovanja s javnošću javno objave na
mrežnim stranicama nacrte općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za život građana
te se slijedom navedenog, tekst Nacrta prijedloga Izmjene Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za
pedagošku 2020./2021. godinu upućuje na objavu na mrežnim stranicama Grada Rijeke radi
provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

