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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. st. 1. t. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/2019 i 144/2020 ) i članka 34. Statuta Grada 
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/21)), Gradsko vijeće Grada Sinja , na        .    sjednici 
održanoj dana _____________________ 2022.godine, donosi 
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopune Odluke o dodjeli novčane pomoći roditeljima djece koja nisu ostvarila 

pravo na upis u dječje vrtiće na području Grada Sinja, zbog popunjenosti kapaciteta 
 

Članak 1. 
U Odluci o dodjeli novčane pomoći roditeljima djece koja nisu ostvarila pravo na upis u dječje 
vrtiće na području Grada Sinja, zbog popunjenosti kapaciteta  ( „Službeni glasnik Grada Sinja“, 
broj 7/ 22, u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se naslov i glasi: 
 
„Odluka o dodjeli novčane pomoći roditeljima djece koja nisu ostvarila pravo na upis u dječje 
vrtiće na području Grada Sinja, zbog popunjenosti kapaciteta kao i drugim slučajevima kada 
nije omogućeno pohađanje odgojno-obrazovnih programa za upisanu djecu“. 
 

Članak 2. 
U članku  1. Odluke, iza stavka 1., dodaje se novi stavak, stavak 2., koji glasi: 

„Iznimno Grad Sinj će osigurati dodjelu novčane pomoći roditeljima djece koja su 
upisana u dječje vrtiće na području Grada Sinja, kada bez krivnje roditelja djeci nije omogućeno 
pohađanje odgojno-obrazovnih programa u područni vrtić u koji su upisani.“. 
 

Članak 3. 
Članak 2. mijenja se i glasi: 

„Isplata pomoći iz stavka 1. prethodnog članka odnosi se na razdoblje rujan 2022. 
godine – lipanj 2023. godine. 

Isplata pomoći iz stavka 2. prethodnog članka odnosi se na razdoblje rujan 2022. 
godine do dana osiguranja uvjeta za pohađanje predškolskih programa u koji su djeca upisana. 
Ako se uvjeti iz prethodnog stavka osiguraju tijekom određenog mjeseca u godini, naknada iz 
stavka 3. ovog članka se  isplaćuje razmjerno broju dana  tog mjeseca u odnosu na cijeli mjesec.  

Novčana pomoć iznosi 1.000,oo kuna mjesečno po djetetu.“. 



Članak 4. 
Članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi: 
„Za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći iz ove Odluke roditelji podnose pisani 
zahtjev na posebnom obrascu uz prilaganje potvrde dječjeg vrtića u kojem su podnijeli zahtjev 
za upis djeteta“. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Sinja“. 

 
                                                                                               

  Predsjednik Gradskog vijeća 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O B R A Z L O Ž E NJ E 

 
 

Gradsko vijeće Grada Sinja na 12. sjednici održanoj dana 03. kolovoza 2022. godine usvojilo je 
Odluku o dodjeli novčane pomoći roditeljima djece koja nisu ostvarila pravo na upis u dječje 
vrtiće na području Grada Sinja, zbog popunjenosti kapaciteta („Službeni glasnik Grada Sinja“ 
br.  7/22) 
 

Odlukom je predviđena novčana pomoć u iznosu 1.000 kn roditeljima djece koja nisu ostvarila 
pravo na upis u dječje vrtiće na području Grada Sinja, zbog popunjenosti kapaciteta.  

 

 
U tom smislu kao politička stranka i Klub vijećnika podržali smo i podržati ćemo sve aktivnosti 
gradske vlasti na širenju vrtićkih kapaciteta, poput najma i opremanja prostora u novoj crkvi 
Svetog Nikole u Brnazama, gradnji novog vrtića u Glavicama i drugim sličnim projektima.  
 
No u kontekstu ove Odluke ukazujemo na okolnost kako djeca upisana u područni vrtić 
„Nikolino“ u Brnazama u prostorijama nove Brnaške crkve još nisu počela pohađati vrtić i 
utvrđene odgojno-obrazovne programe.  
 
Nadamo se da će se to dogoditi što prije i u tom smislu dajemo punu potporu sinjskim 
franjevcima koji su nositelji investicije. 
 
Stoga dok se ne otvori vrtić u Brnazama, odnosno u svim drugim slučajevima kada nije 
omogućeno pohađanje odgojno-obrazovnih programa za upisanu djecu, ovim izmjenama i 
dopunama Odluke predlažemo da se i roditeljima djece upisane u vrtić Nikolino u Brnazama 
kao i svim drugim slučajevima kada nije omogućeno pohađanje programa za upisanu djecu, a  
koji su trebali 01. rujna ove godine početi redovito pohađati predškolski  program u vrtiću, 
prizna pravo na naknadu od 01. rujna  u iznosu od 1.000 kn, do službenog otvorenja i početka 
rada vrtića, odnosno osiguravanja uvjeta za početak pohađanja vrtića za upisanu djecu. 
 
Naime, i ti roditelji su od 01. rujna, jednako kao i oni roditelji čija djeca nisu upisana zbog 
popunjenosti kapaciteta, na sve druge načine bili primorani osigurati čuvanje svoje djece. 
 
Stoga apsolutno imaju pravo i na istu naknadu u razdoblju u kojem njihova djeca nisu mogli 
pohađati utvrđene odgojno-obrazovne programe u dječjem vrtiću u koji su upisani. 


