
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE 

DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA 

Naziv akta za koji je provedeno 

savjetovanje s javnošću  

Nacrt Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje 

djelatnosti predškolskog odgoja 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 

provedbu savjetovanja  

Grad Krapina, Upravni odjel za društvene djelatnosti, 

poslove gradonačelnika i gradskog vijeća   

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji 

se njime žele postići uz sažetak ključnih 

pitanja 

Člankom 48. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju određeno je da je osnivač dječjeg vrtića dužan 

osigurati sredstva za osnivanje i rad dječjeg vrtića. Dječji vrtić 

osigurava sredstva prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora 

sukladno zakonu. Dječji vrtić, koji je osnovala jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, naplaćuje svoje usluge od 

roditelja-korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje 

predstavničko tijelo te jedinice osim programa predškole koji je 

za roditelje besplatan.  

Člankom 49.  Zakona određeno je da mjerila za 

osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u 

djelatnosti predškolskog odgoja na području jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave utvrđuje predstavničko tijelo 

županije, odnosno Grada Zagreba. Jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave dužne su za predškolski odgoj izdvojiti 

najmanje onoliko sredstava koliko svojim mjerilima utvrdi 

predstavničko tijelo županije, odnosno Grada Zagreba. O 

korištenju sredstava odlučuje jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave koja je sredstva osigurala u svom 

proračunu, sukladno mjerilima koje je utvrdilo predstavničko 

tijelo županije, odnosno Grada Zagreba. 

Skupština Krapinsko-zagorske županije 2014. godine 

donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija za osiguranje sredstava 

za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog 

odgoja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 33/14) 

kojom je utvrđen najmani iznos sredstava koji su jedinice lokalne 

samouprave na području Krapinsko-zagorske županije obvezne 

osigurati za financiranje javnih potreba u području predškolskog 

odgoja i obrazovanja te skrbi djece rane i predškolske dobi. 

Sukladno naprijed navedenom Gradsko vijeće Grada 

Krapine donijelo je Odluku o kriterijima i mjerilima za 

financiranje djelatnosti predškolskog odgoja (Službeni glasnik 

Grada Krapine br. 3/15.) te Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o 

kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog 

odgoja (Službeni glasnik Grada Krapine br. 7/17.) i Odluku o 

izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje 

djelatnosti predškolskog odgoja (Službeni glasnik Grada Krapine 

br. 1/19.). 

Slijedom naprijed navedenog, a u svrhu poboljšanja 

procesa sufinanciranja djelatnosti predškolskog odgoja te 

jasnijeg definiranja pitanja bitnih za ostvarivanje prava na 

sufinanciranje utvrđen je nacrt nove Odluke o kriterijima i 

mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja kojim 

se uređuje: 

-definiraju se javne potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja na 

području Grada i način osiguravanja sredstava  za iste, 



-jedini uvjet za ostvarivanje prava na sufinanciranje je da dijete i 

roditelji imaju prebivalište na području Grada Krapine (do sada 

je jedan od uvjeta bio da su oba roditelja zaposlena ili su redovni 

studenti) čime se omogućava i nezaposlenim roditeljima da 

sukladno mogućnostima upišu dijete u  dječji vrtić i na taj način 

osiguraju ranu socijalizaciju djece 

-sufinanciranje ekonomske cijene dječjeg vrtića u posebnim 

okolnostima (ukoliko je priznato pravo na privremeni smještaj 

temeljem Zakona o socijalnoj skrbi) 

Članak 8. – članak 14. (Financiranje programa dječjeg vrtića čiji 

je osnivač Grad) 

-definirano je učešće roditelja u plaćanju ekonomske cijene 

dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ 

-definirane su okolnosti koje utječu na umanjenje učešća roditelja 

u plaćanju ekonomske cijene dječjeg vrtića 

-utvrđen je način ostvarivanje prava na sufinanciranje ekonomske 

cijene dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ i obaveza dostave podataka 

nadležnom upravnom odjelu 

-provođenje programa predškole 

Članak 15.- članak 20. (Sufinanciranje programa dječjeg vrtića 

drugih osnivača) 

-utvrđena je visina sufinanciranja ekonomske cijene dječjih vrtića 

drugih osnivača 

-detaljno je reguliran postupak podnošenje zahtjeva i odlučivanja 

o zahtjevu te su propisani odgovarajući rokovi 

- utvrđena je dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za 

sufinanciranje 

- definiran je način podnošena zahtjeva/računa od strane dječjeg 

vrtića te dokazi koji se dostavljaju uz zahtjev/račun (do sada se 

uz zahtjev/račun dostavljao dokaz o uplati roditelja, prema nacrtu 

odluke predlaže se kao dokaz potpis roditelja na propisanom 

obrascu koji se svaki mjesec dostavlja dječjem vrtiću od strane 

nadležnog upravnog odjela) 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

Internetska stranica Grada Krapine: www.krapina.hr / 

Informacije / Savjetovanja s javnošću 

Razdoblje provedbe savjetovanja Internetsko savjetovanje provedeno je u razdoblju od 25.08. do 

14.09.2021.  

Pregled osnovnih pokazatelja  

uključenosti savjetovanja s javnošću  

Nije bilo dostavljenih prijedloga niti mišljenja. 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 

mišljenja i prijedloga s obrazloženjem 

razloga za neprihvaćanje  

- 

Troškovi provedenog savjetovanja - 

Izvješće izradila Andrea Cobović 

Mjesto i datum Krapina, 15.09.2021. 

 

http://www.krapina.hr/

