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U cilju demografske obnove u svim, a posebno manje naseljenim i ruralnim područjima u kojima nedostaje ili 

je slabo razvijena institucionalna skrb za djecu rane i predškolske dobi, temeljem Odluke o raspisivanju i provedbi 

općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti 

prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini (Klasa: 001-

02/22-01/3, Urbroj: 519-02-1/1-22-1 od 09. veljače 2022.) Središnji državni ured za demografiju i mlade (dalje: 

Središnji državni ured) objavljuje 

JAVNI POZIV 

općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima sukladno uvjetima i kriterijima 

prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti 

 u 2022. godini 

Ovim putem Središnji državni ured poziva općine Republike Hrvatske koje su razvrstane od I. do IV. skupine po 

indeksu razvijenosti sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave 

prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17) i ostale općine sukladno uvjetima i kriterijima 

prihvatljivosti prijavitelja, da se prijave za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj 

predškolske djelatnosti u 2022. godini. 

Ovaj Poziv raspisuje se sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama 

Republike Hrvatske u 2022. godini i Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za razdoblje 2021. - 

2024. 

 

Prihvatljivi prijavitelji su općine s područja Republike Hrvatske sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica 

lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne Novine broj 132/17)1 

razvrstane prema kriterijima i uvjetima: 

1. Općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, koje su:  

a) osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13); 

b) koje provode predškolsku djelatnost temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja; 

c) koje financiraju ili sufinanciraju rad dječjih vrtića drugih osnivača ukoliko je to jedina predškolska 

djelatnost na području općine.  

2. Općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti koje zadovoljavaju jedan od gornjih 

kriterija: 1.a), b) ili c), a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2020. godini iznosili najmanje 

25,01% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja i umanjene za namjenske prihode, iskazane u Godišnjem 

 
1 Potpomognuto područje je područje Republike Hrvatske koje je na temelju indeksa razvijenosti ocijenjeno kao područje 
koje prema stupnju razvijenosti zaostaje za nacionalnim prosjekom i čiji je razvoj potrebno dodatno poticati. 
Potpomognuta područja definiraju se na razini jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave. Prema Zakonu o 
izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN br. 123/2017) 
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izvještaju o izvršenju proračuna za 2020. god. i rashode po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i 

obrazovanje 0911. 

 

Dodatne napomene vezane za točku 2. prihvatljivih prijavitelja:  

• Rashodi koji se odnose na troškove za ulaganja i izdvajanja u demografske mjere, a koje prema godišnjem izvještaju 

o izvršenju proračuna ne spadaju u predškolski odgoj i obrazovanje i funkcijskoj klasifikaciji 0911, sukladno 

Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2020. godini, nisu zasebno prihvatljivi rashodi za ukupno iskazani 

postotak izdvajanja.  

• Općine razvrstane od V. do VIII. skupine prema indeksu razvijenosti imaju uvjet da su rashodi poslovanja za 

predškolsku djelatnosti u 2020. godini najmanje 25,01 % iskazano prema rashodima po funkcijskoj klasifikaciji za 

predškolski odgoj i obrazovanje 0911 i u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u 2020. god., umanjene za prihode 

u skupini 63 i podskupini 653, iskazano u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna općine za 2020. godini. U 

Obrascu - A - Obrazac za prijavu jasno će biti naznačen način popunjavanja navedenih podataka. 

 

Neprihvatljivi prijavitelji/jedinice lokalne samouprave: 

1. Gradovi razvrstani od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti 

2. Jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine, razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu 

razvijenosti, a koje ulažu manje od 25,01% lokalnog proračuna u predškolsku djelatnost  

3. Koje provode samo program predškole, temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja* 

4. Koje će pokrenuti predškolsku djelatnost u 2022. godini nakon dana objave Javnog poziva 

* U ovoj situaciji, dodatno napominjemo da su prihvatljivi prijavitelji i one općine čija djeca istovremeno u pedagoškoj 

godini 2021./2022. polaze program predškole i redoviti/posebni/alternativni program predškolskog odgoja. Za onu djecu 

koja polaze istovremeno oba programa može se ostvariti sufinanciranje. 

 

Postupak i rok podnošenja prijave: 

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja 

raspoloživih financijskih sredstava. 

Obavijest o obustavi i/ili zatvaranju Poziva zbog iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava, Središnji 

državni ured će pravovremeno objaviti na mrežnim stranicama. 

Prijava se šalje isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati               puni 

naziv i adresu podnositelja prijave preporučenom pošiljkom, obavezno uz naznaku: 

 

Središnji državni ured za demografiju i mlade Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb 

s naznakom NE OTVARATI 

„Prijava na Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima sukladno uvjetima i 

kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 

2022. godini“ 
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Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja. Kod podnošenja prijave poštom omotnica mora imati jasno 

i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (sat i minute) slanja prijave. Ukoliko zabilježeno vrijeme na omotnici nije 

jasno i čitljivo naznačeno ili nedostaje podatak o vremenu slanja, prijavitelj može u fazi postupka dodjele biti 

zatražen da osigura službeni dokaz s navedenim podatkom. 

Financijska potpora 

Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu osiguran je ukupan iznos 

od 20.000.000 kn. 

Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 18.500.000,00 kuna. 

Za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.500.000,00 

kuna. 

Mjerila za dodjelu financijske potpore 

Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2021./2022. 

(1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022.). Financijska potpora po djetetu iznosi 500,00 kuna/mjesečno. 

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 220.000,00 kuna (za najviše 40 

djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022.). 

 

Prihvatljivi troškovi 

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju troškove propisane Državnim pedagoškim 

standardom sukladno članku 42. točkama a., b., c. (NN broj 63/08 i 90/10). Prihvatljivi troškovi uključuju 

izdatke za radnike: bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika, prehranu djece, uvjete boravka 

djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece).  

 

Prijavitelji koji postanu korisnici potpore obvezuju se izuzeti roditelje od obveze plaćanja udjela u cijeni 

dječjeg vrtića/predškolskog programa za mjesec svibanj ili lipanj 2022. godine te o tome Središnjem 

državnom uredu za demografiju i mlade dostaviti dokaz. 

 

Propisani obrasci na kojima se podnosi prijava 

Podnositelji prijave dužni su dostaviti svoju prijavu na propisanim obrascima Središnjeg državnog ureda, 

vlastoručno potpisanim i ovjerenim pečatom podnositelja (original): 

1. Obrazac A - Obrazac za prijavu 

2. Obrazac B - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 

3. Obrazac C - Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi 
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Dokumentacija koja se podnosi uz prijavne propisane obrasce 

Uz obvezne propisane obrasce, uz prijavu se dostavlja dokumentacija (preslike) kojom se potkrepljuju 

podaci iz prijave: 

1. Akt o osnivanju dječjeg vrtića za koji se podnosi prijava (iz kojeg je vidljiv osnivač) 

2. Rješenje za početak rada dječjeg vrtića Ureda državne uprave 

3. Godišnji Plan i program rada vrtića za pedagošku godinu 2021./2022. 

4. Ovjerene preslike stranica iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2020. godinu, za 

općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti: 

a) Račun prihoda i rashoda  za 2020. godinu iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 

za 2020. godinu (izvadak iz objave u službenom Glasniku) 

b) Izvršenje proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna za 2020. godinu (izvadak iz objave u službenom Glasniku) 

c) Web poveznicu za glasnik objave i objave Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 

za 2020. godinu na stranici općine. 

Postupak odabira prijava i dodjele financijske potpore 

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, 

ugovaranje i donošenje odluke o dodjeli sredstava obavlja Središnji državni ured. 

 

Na temelju provedenog postupka i procjenjivanja kvalitete prijava i prijedloga Povjerenstva sastavlja se Lista 

prijedloga za odabir prijavitelja za dodjelu financijske potpore, vodeći računa o raspoloživosti sredstava. 

 

Na temelju Liste prijedloga bit će donesena Odluka o raspodjeli financijskih sredstava općinama Republike 

Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini koja će se objaviti na mrežnim stranicama 

Središnjeg državnog ureda. 

 

Temeljem Odluke o raspodjeli sredstava, Središnji državni ured će s odabranim prijaviteljima sklopiti 

pojedinačne ugovore radi uređenja međusobnih prava, obveza i odgovornosti u 2022. godini. Iznos financijske 

potpore za predškolsku djelatnost može biti jednak ili manji od traženih u prijavnom  obrascu. Dinamika isplate 

odobrenih sredstava bit će određena ugovornim odredbama. 

 

Odluka o raspodjeli sredstava za financijske potpore donijet će se sukladno raspoloživim sredstvima Državnog 

proračuna za 2022. godinu. Odluka o financijskoj potpori donosit će se zasebno i/ili skupno za svaku prijavu po 

završetku postupka procjene svake pojedinačne prijave koja uspješno prođe sve prethodne faze postupka dodjele 

financijske potpore. 

Ukoliko ukupan opravdani iznos zahtijevanih sredstava po prijavama bude veći od raspoloživih sredstava i/ili u 
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slučaju izvanrednih okolnosti ili više sile koje onemogućavaju redovno obavljanje planiranih aktivnosti po 

Pozivu, Središnji državni ured će obustaviti i/ili zatvoriti Poziv. Obavijest o istom bit će pravovremeno objavljena 

na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda. 

 

Pitanja i odgovori 

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu 

elektronske pošte: natjecaj.demografija@demografijaimladi.hr  za vrijeme trajanja Poziva. Sve obavijesti u svezi 

Poziva bit će pravovremeno objavljene na mrežnim stranicama Središnjeg državnog   ureda.  

mailto:natjecaj.demografija@demografijaimladi.hr

