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HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 

GRADSKA ORGANIZACIJA HDZ-a SINJ 

 

KLUB VIJEĆNIKA HDZ-a SINJ 

 

Sinj, 18. listopada 2022. godine 
 

- PRIJEDLOG (savjetovanje sa zainteresiranom javnosti)  
------------------------------------------------------------------------------ 

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 
144/20), članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 
10/97., 107/07., 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 34. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada 
Sinja“ broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Sinja na ____. sjednici održanoj ___. ____________ 
2022. godine, donosi  

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o  mjerilima i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga u cijeni 

programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Sinja 
 

Članak 1. 
U Odluci o mjerilima i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i 
jaslica u vlasništvu Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 11/09, 1/20 i 7/22, u daljnjem 
tekstu: Odluka) ), članak 5.,  mijenja se i glasi: 
 

„Roditelji-staratelji od 01. siječnja 2023. godine sudjeluju u cijeni programa vrtića, 
mjesečno kako slijedi: 

- Jaslice …………………………………………………………….. 249, 70 kn 

- 10 satni program ……………………………………………. 210, 10 kn 

- 8 satni program ………………………………………………. 188,65 kn 

- 6 satni program ………………………………………………. 125,40 kn 

- 4/5 satni program……………………………………………. 107,80 kn 

Sredstva potrebna za ostvarivanje programa djece upisane u Vrtić  iz prethodnog 
stavka, osiguravaju se u Proračunu Grada Sinja kroz Program socijalne skrbi, odnosno iz 
sredstava uprihodovanih roditeljskim uplatama.“. 

 

Članak 2. 
Iza članka 5. odluke dodaje se novi članak 5.a., koji glasi: 
 

„Od 01. siječnja 2024. godine vrtić za svu upisanu djecu na području Grada Sinja je 
besplatan. 

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje programa djece upisane u Vrtić, osiguravaju se u 
Proračunu Grada Sinja kroz Program socijalne skrbi.“. 
 



 
Članak 3. 

Stupanjem na snagu članka 5.a, stavljaju se izvan snage sve odredbe Odluke koje govore o 
obvezi sudjelovanja korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada 
Sinja, odnosno ukidaju se dosadašnji članci 6.,7., 8. 9. i 10. 
Dosadašnji članak 9.a, postaje članak 6., a članci  11.,12.,13., 14. i 15., postaju članci 7.,8., 9., 
10. i 11. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Sinja“, a  stupa na snagu 01. siječnja 
2023. godine, osim  članka 5.a. Odluke koji stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O B R A Z L O Ž E NJ E 

 
 

Svjedoci smo energetske krize, visokog porasta troškova života i inflacije, zbog čega  posebno 
moramo voditi računa o demografskim mjerama. 
 
Obveza Grada je osigurati dječji vrtić za svako dijete, ali naravno i smanjivati učešće roditelja 
u cijeni vrtića, kako bi u konačnici došli do željenog standarada koji niz uspješnih gradova 
omogućuje svojim građanima, a to je besplatan vrtić. 
 
U tom smislu imamo niz gradova koji su omogućili  besplatan vrtić svojim sugrađanima.  
 
Podsjetit ćemo kako su gradonačelnik Bulj i koalicija u Gradskom vijeću SDP – MOST prilikom 
glasovanja o Proračunu za 2022. g. odbili amandman HDZa o uvođenju besplatnog vrtića za 
svu upisanu djecu.  
Isto tako na 12. sjednici održanoj u kolovozu ove godine odbili su naš amandman da se cijena 
vrtića umanji za 50 posto. 
 
Podsjećamo kako je  gradonačelnika Bulja prilikom primopredaje vlasti na računu dočekao 
iznos od  30 milijuna kuna, dok je 26 milijuna kuna preneseno kao višak u ovu godinu.  

 
Dakle, ako nije bilo sluha za osigurati besplatan vrtić za svu djecu lani u prosincu te ponovno 
u kolovozu ove godine smanjiti učešće na 50 posto postojeće cijene, nadamo se da u ovom 
trenutku gradonačelnik Bulj i vijećnici koalicije MOSTa i SDP-a imati barem malo sluha za 
probleme u kojima se nalaze naši sugrađani. 

 
Stoga predlažemo da se naknade učešća roditelja u cijeni vrtića za 2023. godinu smanje za 50 
posto, a da od 01. siječnja 2024. godine vrtić bude besplatan za svu djecu. 
 
Krajnje je vrijeme da zaustavimo negativne demografske trendove i odlazak mladih i mladih 
obitelji iz našeg Grada.  
 
Ulaganje u našu djecu najbolje je ulaganje i to je jedan od osnovnih zadaća Grada, stoga se 
nadamo konsenzusu i jednoglasnom usvajanju ovih poticajnih mjera za djecu, mlade i obitelji. 
 


