
PRIVREMENI REZULTATI 

Tablica 6.  Privremeni rezultati za općine od I. do IV. skupine nakon ponovno otvorenog Poziva od 21.01.2020. 

na Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu iz 

Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini 

U ovoj Tablici su Privremeni rezultati za prihvatljive prijavitelje od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti koji su se prijavili u drugom otvorenom roku za primanje 

prijava na Poziv i koji su predloženi za dodjelu financijske potpore. 

Prijave su obrađivane po redoslijedu zaprimanja jer je ostalo neraspoređeno 1.631.000,00 kuna, nakon obrade prijava koje su pristigle u otvorenom roku do obustave 

Poziva (do 19.12.2019.).  Rok za podnošenje prijava za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti za financijsku potporu, u drugom otvorenom 

roku, počeo je teći od 21. siječnja 2020. u 00.00 sati do iscrpljivanja navedenih financijskih sredstava te ističe danom (satom i minutama) odobrenja posljednje 

prijave koja udovolji svim kriterijima, a kojom se iscrpljuju sva raspoloživa financijska sredstva. U drugom otvorenom roku, od 21.01.2020.  u vremenu od 07,39 

sati do zatvaranja Poziva 23.01.2020. u 14.00 sati, pristiglo je ukupno 26 prijava. 

U ovoj Tablici je popis 10 općina koje su uspješno prošle postupak procjene, a ostalih 16 općina (koji su u Tablici 7.) nisu razmatrane za dodjelu financijskih sredstava 

za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti, jer su sva sredstva iscrpljena temeljem odobrenja posljednje pristigle prijave, općine Skrad, koja je poslana 21.1.2019. 

u 13.36 sati. 

U ovoj Tablici je popis 7 općina koje su uspješno prošle postupak procjene i odabira prijava sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivost prijavitelja i koje su zatražile 

financijska sredstva za održavanje predškolske djelatnosti na svom području. Povjerenstvo za procjenu i odabir prijava po navedenom popisu općina predložilo je 

iznose za financijsku potporu temeljem propisanog mjerila u Pozivu za dodjelu financijske potpore. Predloženi financijski iznosi, koji će biti dodijeljeni po Pozivu, 

izrađeni su na godišnjoj razini 500 kn/mjesečno po upisanom djetetu za 11 mjeseci za pedagošku godinu, sukladno dostavljenom Godišnjem planu i programu (1. 

rujna 2019. do 31. kolovoza 2020.). Najviši iznos koji se može dodijeliti je 275.000,00 kn (50 djece). 

U Tablici je općina Semeljci koja provodi program predškole u svojoj općini. Predloženi financijski iznos napravljen je na temelju stvarnog broja sati (kraći program od 

250 sati) koji općina provodi sukladno suglasnosti MZO-a. 

U drugom dijelu Tablice je popis dvije općine koje će pokrenuti dječji vrtić na svom području u 2020. i koje su uspješno prošle postupak procjene i odabira prijava 

sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivost prijavitelja. To su: općina Pokupsko planira započeti s radom od 01.03.2020. i općina Štitar koja planira započeti s radom 

01.04.2020. te je predložen iznos za razvoj predškolske djelatnosti. 

Temeljem privremenih rezultata, Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku će donijeti Odluku o raspodjeli financijskih sredstava u općinama RH, a  

koja su namijenjena za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti. Nakon Odluke Ministrice o raspodjeli sredstava, Ministarstvo će s odabranim prijaviteljima sklopiti 

pojedinačne ugovore radi uređenja međusobnih prava, obveza i odgovornosti u 2020. godini. 

https://mdomsp.gov.hr/default.aspx?id=12445
https://mdomsp.gov.hr/default.aspx?id=12445


Redni 
broj 

Naziv općine Županija Skupina Dječji vrtić 
Broj 

upisane 
djece 

Predloženi 
iznos potpore 

Prijava 
poslana (Dan) 

Prijava 
poslana (Sat 

i minute) 

1 Vođinci Vukovarsko-srijemska III DV Mladost 44 242.000,00 21.01.2020. 7:39 

2 Erdut Osječko-baranjska II DV Mali princ 62 275.000,00 21.01.2020. 8:19 

3 Semeljci Osječko-baranjska II O.Š. J. Kozarca 42 81.500,00 21.01.2020. 9:50 

4 Gračac Zadarska II DV Baltazar 49 269.500,00 21.01.2020. 12:08 

5 Gvozd Sisačko-moslavačka I DV Gvozd 17 93.500,00 21.01.2020. 12:31 

6 Dvor Sisačko-moslavačka I DV "Sunce" Dvor 32 176.000,00 21.01.2020. 12:35 

7 Rešetari Brodsko-posavska II DV Čarobni svijet 76 275.000,00 21.01.2020. 13:28 

8 Skrad Primorsko-goranska IV OŠ Skrad 17 60.000,00 21.01.2020. 13:36 

Ukupno (1-8) 1.472.500,00   
         

Općine koje će pokrenuti u 2020. (nakon ponovno otvorenog Poziva od 21.01.2020.) 

Redni 
broj 
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1 Pokupsko Zagrebačka II DV Didi 32 96.000,00 21.01.2020. 8:01 

2 Štitar Vukovarsko-srijemska I DV Ivica i Marica 25 62.500,00 21.01.2020. 10:45 

Ukupno (1-2) 158.500,00   
         

Ukupno sve općine - ponovno otvoreni Poziv od 21.01.2020. 1.631.000,00   

 


