
                                                   
   REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                GRAD  TROGIR 
                GRADSKO VIJEĆE  
 
KLASA: 601-01/22-01/7 
URBROJ: 2181-13-51/01-22-3 
Trogir, 26. kolovoza 2022. godine 
 

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/97, 
94/13, 98/19 i 57/22), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe 
(Narodne novine 63/08, 90/10) i članka 26. Statuta grada Trogira (Službeni glasnik grada Trogira 04/13, 
09/13, 06/14, 01/18, 03/19, 05/20 i 09/21), Gradsko vijeće Grada Trogira na 9. sjednici održanoj dana 
26. kolovoza 2022. godine donijelo je 

ODLUKU 

o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada Trogira 

Članak 1. 

(1) Predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi (dalje u tekstu: predškolski 
odgoj) uređeno je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

(2) Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i 
socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju 
i obrazovanju.  

(3) Predškolski odgoj ostvaruje se na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja 
i naobrazbe kojeg donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. 

(4) Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđuju se: 

- mjerila za broj djece u odgojnim skupinama, 

- ustroj programa obzirom na trajanje i namjenu 

- mjerila za broj odgajatelja, stručnih suradnika i ostalih radnika u dječjem vrtiću 

- mjerila za financiranje programa dječjih vrtića 

- materijalni i financijski uvjeti rada 

- predškolski odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama 

- predškolski odgoj i obrazovanje djece hrvatskih građana u inozemstvu 

- predškolski odgoj i obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina 



- ustroj predškole. 

(5) Dječji vrtić je predškolska ustanova u kojoj se provode organizirani oblici izvanobiteljskog 
odgojno-obrazovnog rada, njege i skrbi o djeci predškolske dobi. Dječji vrtić mogu osnovati: 

- Republika Hrvatska, 

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

- vjerske zajednice, 

- druge pravne i fizičke osobe.  

(6) Uvjeti za početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića su: 

- odobren program rada, 

- potreban broj odgajatelja, stručnih suradnika i ostalih radnika, 

- osiguran prostor i oprema za obavljanje djelatnosti sukladno standardima i normativima 
rada propisanima Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja, 

- osigurana novčana sredstva za osnivanje i početak rada dječjeg vrtića, 

- dokaz o ispunjavanju drugih uvjeta propisanih Zakonom i na temelju zakonom donesenih 
propisa. 

(7) Rad s djecom rane i predškolske dobi ustrojava se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama.  

(8) Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje na jednak način obuhvaćaju muški i ženski rod.  

Članak 2. 

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se način na koji Grad Trogir (u daljnjem tekstu: Grad) sufinancira 
provođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja:  

- u Dječjem vrtiću „Trogir“ čiji je osnivač Grad, 

- u dječjim vrtićima drugih osnivača, registriranih u skladu sa Zakonom na području grada 
Trogira, 

- u dječjim vrtićima drugih osnivača, registriranih u skladu sa Zakonom, na području drugih 
jedinica lokalne samouprave. 

(2) Nadležno tijelo za provođenje ove Odluke je Upravni odjel za društvene djelatnosti. 

Članak 3. 

(1) Roditelji djeteta – korisnici usluga iz članka 2. stavak 1. točka 1. ove Odluke ostvaruju pravo 
na sufinanciranje u skladu s Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić „Trogir“ (Službeni glasnik 
grada Trogira 7/22) te Odlukom o visini cijene usluga Dječjeg vrtića „Trogir“, o čemu sklapaju 



Ugovor s Dječjim vrtićem „Trogir“ po provedenom natječajnom postupku i objavljenim 
Rješenjem o upisu djece. 

(2) Roditelji djeteta – korisnici usluga iz članka 2., stavka 1., točka 2. i 3. ostvaruju pravo na 
sufinanciranje ukoliko ispunjavaju sljedeće uvjete: 

- ukoliko dijete i oba roditelja imaju prebivalište na području grada Trogira najmanje četiri 
(4) mjeseca prije upisa u dječji vrtić ili stalno boravište (za strane državljane koji imaju 
stalni boravak na području grada Trogira) 

- ukoliko su oba roditelja zaposlena, 

- ukoliko je dijete cijepljeno sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i Programu zdravstvene zaštite djece, 
higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (Narodne novine 105/02, 55/06 i 
121/07) 

(3) Sve odredbe koje se odnose na roditelje, odnose se i na skrbnike, odnosno udomitelje.  

Članak 4. 

(1) Roditelji djeteta – korisnici usluga iz članka 2., stavka 1., točke 2. i 3. ostvaruju pravo na 
sufinanciranje razlike između mjesečne ekonomske cijene Dječjeg vrtića „Trogir“ i cijene koju 
plaća roditelj korisnik usluga Dječjeg vrtića „Trogir“, a koja je utvrđena Odlukom o visini cijene 
usluga Dječjeg vrtića „Trogir“ i to: 

- za 5-satni program                        810,00 kn odnosno 107,51 eura, 

- za 6-satni program                        920,00 kn odnosno 122,11 eura, 

- za 8-satni program                      1.330,00 kn odnosno 176,52 eura, 

- za 10-satni program                     1.460,00 kn odnosno 193,78 eura, 

- za 10-satni jaslički program                    1.550,00 kn odnosno 205,72 eura. 

(2) Postupak za priznavanje prava roditelja na sufinanciranje iz stavka 1 ovog članka, provodi 
Upravni odjel za društvene djelatnosti na temelju zahtjeva roditelja i obvezne dokumentacije: 

- zahtjev za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja (obrazac Zahtjeva 
dostupan na mrežnim stranicama grada Trogira), 

- potvrda o prebivalištu  za dijete i oba roditelja, 

- potvrdu/elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom statusu 
roditelja 

- liječničko uvjerenje o statusu cijepljenja. 

(3) Upravni odjel za društvene djelatnosti na temelju provedenog postupka donosi Rješenje.  

Članak 5.  



Grad će sredstva iz proračuna za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja dječjem 
vrtiću drugih osnivača doznačavati na temelju: 

- Rješenja o obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića; 

- Ugovora Grada i dječjeg vrtića o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i 
obrazovanja; 

- Rješenja roditeljima o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja  u dječjem vrtiću 
drugog osnivača; 

- Mjesečnih računa dječjeg vrtića s popisom djece koja pohađaju vrtić i mjesečnim 
evidencijama o nazočnosti djece, ovjerenim potpisom ovlaštene osobe vrtića i jednog 
roditelja za svako navedeno dijete. 

Članak 6. 

(1) Roditelj podnosi zahtjev iz članka 4., stavka 2., točka 1., za svaku pedagošku godinu do početka 
pedagoške godine.  

(2) Ukoliko roditelj upisuje dijete tijekom pedagoške godine, zahtjev za sufinanciranje podnosi za 
tekući mjesec.  

(3) Nadležno upravno tijelo zadržava pravo povremenog provjeravanja podataka o prebivalištu 
djeteta i njegovih roditelja te ukoliko uoči da je došlo do promjene činjenica koje uvjetuju prvo 
na sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja, a roditelj o tome nije obavijestio 
nadležno upravno tijelo, ukinut će se rješenje o sufinanciranju, a roditelj je dužan izvršiti povrat 
iznosa sufinanciranja za period u kojemu nisu ostvareni uvjeti za sufinanciranje.  

Članak 7.  

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Trogira“.  

 

.                                           PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 
                              Toni Zulim  



 


